
Page 1 of 105 

 

SOCIETATEA  NATIONALĂ  NUCLEARELECTRICA  S.A. 

CNE  CERNAVODĂ 
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MESAJUL DIRECTORULUI CNE CERNAVODĂ 

 

La nivel European se constată un interes crescut pentru iniţierea  de noi proiecte nucleare prin 

prisma noilor politici europene care susţin 

tehnologiile fără emisii de carbon şi încurajează 

statele membre să aleagă mixul energetic optim 

în vederea asigurării independenţei energetice. 

Strategia energetică natională, aliniată cu ţintele 

europene de decarbonizare şi neutralitate 

tehnologică, acordă importanţa continuării 

dezvoltării proiectelor nucleare în România, în 

contextul favorabil al asigurării din producţia 

internă a materiei prime necesare şi existenţei 

infrastructurii şi a resurselor umane înalt 

specializate. 

 

 

Încă de la punerea în funcţiune a Unităţii 1 de la Cernavodă (1996) şi ulterior a Unităţii 2 (2007) 

am urmat cu consecvenţă aceeaşi politică, de a ne îndeplini cu responsabilitate îndatoririle faţă de 

mediu şi societate. Eforturile noastre au fost orientate spre armonizarea obiectivelor economice cu 

cele de mediu, urmărind utilizarea eficientă a resurselor – cerinţă strategică pentru asigurarea unei 

dezvoltări durabile – şi menţinerea impactului asupra mediului la un nivel cât mai redus. 

 

 

Performanţele de mediu ale CNE 

Cernavodă s-au situat la un nivel înalt, 

recunoscut şi prin menţinerea 

Certificării Sistemului de management 

de mediu al CNE Cernavodă conform standardului ISO 14001. Concluziile auditurilor anuale 

desfăşurate de organismul de certificare demonstrează că avem un management de mediu 

funcţional, componenta a sistemului de management integrat al organizaţiei, aflat în continuă 

îmbunătăţire şi aliniat la cerinţele internationale privind protecţia mediului şi a populaţiei. 

Conducerea CNE Cernavodă acordă o atenţie deosebită aspectelor de comunicare şi                      

transparenţă faţă de toate părţile interesate: personal, populaţie, autorităţi locale, naţionale, ong-                                            

Aproximativ 20% din energia produsă în 

România provine din surse nucleare 

Director CNE Cernavoda 

M. N. Şerban 

Director General Adjunct (CNO) 
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uri, media, urm rind crearea i men inerea unei imagini realiste, bazat  pe fapte i date concrete 
care s  consolideze caracteristica pozitiv  a energiei nucleare având în vedere impactul 
nesemnificativ asupra mediului înconjur tor. 
 
Director CNE Cernavod  
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POLITICA CNE CERNAVODĂ 

 

CNE Cernavodă este o organizaţie deschisă la nou şi orientată spre învăţare. Pentru orice domeniu 

de activitate sunt stabilite politici, principii, obiective şi indicatori  care asigură o performanţă 

ridicată a tuturor activităţilor asociate cu operarea sigură şi fiabilă a instalaţiilor nucleare din CNE 

Cernavodă.  

Directorul CNE Cernavodă îşi asumă responsabilitatea implementării unui Sistem de Management 

în conformitate cu cerinţele legale şi a Normelor CNCAN pentru Sisteme de Management în 

Domeniul Nuclear şi integrează voluntar cerinţele din standardele de management ISO-14001, 

OHS&S 18001, inclusiv inregistrarea EMAS conform Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind  

sistemul comunitar de management de mediu și audit. 

CNE Cernavodă este determinată să adere la standardele de excelenţă în domeniul nuclear şi se 

angajează într-un proces de îmbunătăţire continuă a performanţelor organizaţiei prin compararea 

cu cele mai performante centrale nucleare din lume. 

Conducerea CNE Cernavodă asigură infrastructura necesară asigurării accesului personalului la 

informaţiile necesare desfăşurării activităţilor şi mijloacele necesare de accesare a informaţiei. 

Orice activitate în cadrul CNE Cernavodă se desfăşoară numai în bază de documente scrise şi 

aprobate ce integrează cerinţele din legile şi standardele aplicabile. Orice deviere de la 

documentele sistemului de management este prompt raportată, înregistrată, evaluată pentru 

identificare cauze şi dispunere măsuri. 

Personalul de conducere al CNE Cernavodă, de la toate nivelurile, este direct responsabil de 

implementarea cerinţelor sistemului de management şi îmbunătăţirea continuă a acestuia. 

Riscurile asociate desfăşurării activităţilor sunt identificate, evaluate, înregistrate şi sunt dispuse 

măsuri de prevenire / minimizare a apariţiei acestora prin implementarea unui proces de 

management al riscurilor. 

CNE Cernavodă  implementează şi menţine un concept de apărare în adâncime, care include 

bariere tehnice şi procedurale referitoare la prevenirea şi atenuarea efectelor accidentelor, 

răspunsul la urgenţe, luându-se în considerare iniţiatori legaţi de echipamente şi performanţa 

umană, dar şi de condiţii externe severe credibile (cutremure, inundaţii, vreme nefavorabilă etc.), 

care pot afecta funcţionarea centralei. 

Securitatea nucleară, a populaţiei, personalului şi mediului are prioritate în faţa aspectelor de 

producţie. 

Operarea unităţilor se face cu respectarea strictă a cerinţelor din autorizaţiile de funcţionare şi în 

limitele şi condiţiile impuse prin OP&P precum şi celelalte documente aprobate de autorităţi, 

orice violare accidentală se analizează în detaliu şi se raportează la CNCAN. 

Comunicarea cu autorităţile de reglementare este deschisă şi bazată pe încredere. 
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Pentru desfăşurarea activităţilor se utilizează numai personal instruit, calificat şi după caz 

autorizat conform cerinţelor din documentaţia de reglementare.  

CNE Cernavodă asigură fondurile şi resursele necesare atingerii performanţelor ridicate în toate 

domeniile şi se angajează în administrarea eficientă a acestora. 

Fiecare angajat al CNE Cernavodă este conştient şi responsabil de calitatea muncii sale şi este 

obligat să raporteze orice deficienţă sesizată în activitatea proprie sau a colegilor. 

CNE Cernavodă asigură echipamentul de protecţie, sculele şi echipamentele necesare desfăşurării 

activităţilor precum şi infrastructura necesară prevenirii apariţiei accidentelor.  

CNE Cernavodă asigură fondurile necesare pentru a îmbunătăţi sau achiziţiona tehnologii 

performante pentru mediu în vederea prevenirii poluării mediului şi păstrării unui mediu curat. 

CNE Cernavodă asigură protecţia fizică a obiectivului în conformitate cu prevederile legale. 

CNE Cernavodă asigură securitatea informaţiilor pe categorii specifice, atât prin măsuri tehnico-

administrative, cât şi prin acţiuni de pregătire, informare şi conştientizare a personalului propriu şi 

contractant. 

Orice modificare organizatorică sau de proces este evaluată în detaliu funcţie de complexitatea şi 

implicaţia acesteia asupra securităţii nucleare se comunică în organizaţie şi, după caz, se pregăteşte 

organizaţia pentru însuşirea şi implementarea acesteia.  

 

 

 

 

 

DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

Lumea energiei este astăzi supusă mai multor constrângeri, plasând acest sector în centrul unor 

probleme sociale majore: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea unor capacităţi 

de producere energie din resurse regenerabile pentru a face faţă crizei combustibililor fosili şi 

contextul economic dificil. Acesta este motivul pentru care metodele de producţie şi consumul de 

energie se vor schimba fundamental în anii următori. Succesul acestei tranziţii şi atingerea acestor 

obiective ambiţioase necesită mobilizarea tuturor actorilor economici din sectorul energetic: cei 

care stabilesc regulile, cei care produc şi cei care consumă. 

Concluziile Grupului de lucru interguvernamental de experți privind Schimbările climatice sunt   că 

emisiile de gaze cu efect de seră din activităţile umane sunt cu certitudine cauza dominantă a 

schimbărilor climatice actuale. Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice 

Politica de mediu 

Declararea de către organizaţie a intenţiilor şi principiilor sale referitoare la 

performanţa globală de mediu, care furnizează cadrul de acţiune şi de 

stabilire a obiectivelor generale şi obiectivelor specifice de mediu ale 

acesteia 
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are ca obiectiv principal menținerea creşterii temperaturii la nivel mondial sub 1.5 grade Celsius, 

ceea ce ar reprezenta o barieră mai sigură împotriva celor mai grave efecte ale schimbării climatice. 

Acestor provocări şi obiective CNE Cernavodă doreşte să le furnizeze, în colaborare cu părţile 

interesate, soluţii durabile, adică soluţii care să răspundă preocupărilor de mediu, sociale şi 

economice. 

Au fost demarate iniţiative pentru: 

 Creşterea eficienţei energetice; 

 Oferirea de posibilităţi angajaţilor de a utiliza transportul în comun (gratuit), în schimbul 

utilizării maşinilor personale;  

 Reducerea consumului de hârtie prin utilizarea mijloacelor electronice de distribuţie 

documente, notificări, sondaje. 

 

O POLITICĂ DE MEDIU RESPONSABILĂ   

 

CNE Cernavodă promovează utilizarea raţională a energiei şi resurselor naturale, asigurând un 

echilibru între mediu, energie şi economie.  Se previne impactul asupra mediului şi acest lucru se 

referă atât la activităţile proprii de operare cât si ale partenerilor de afaceri. Acest angajament se 

traduce prin: 

 Integrarea conceptului de dezvoltare durabilă în proiecte şi investiţii; 

 Respectarea legislaţiei şi convenţiilor de mediu; 

 Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu. 

Se acordă asistenţă partenerilor în realizarea obiectivelor proprii de mediu. 

Protecţia mediului la CNE Cernavodă a constituit şi este o preocupare permanentă şi responsabilă 

a întregului personal. CNE Cernavodă are stabilite şi implementate cerinţe specifice care să conducă 

la micşorarea impactului asupra mediului ca urmare a desfăşurării activităţilor centralei.  

Cerinţele stabilite de CNE Cernavodă derivă atât din aplicarea reglementărilor specifice domeniului 

nuclear şi a legislaţiei de mediu cât şi din aderarea voluntară la cerinţele standardului ISO 14001. 



Page 9 of 105 

 

CINE SUNTEM NOI 
 

 

DATE GENERALE 

 

Denumirea unităţii:   Societatea Naţională „Nuclearelectrica” S.A. 

    Sucursala CNE-Cernavodă 

Adresa    str. Medgidiei nr.1-2 Cernavodă C.P. 42  

Tel: (40)(241) 239-340  Fax: (40)(241) 239-266 

 

Amplasamentul:  Platforma CNE Cernavodă 

 

Profilul de activitate:   Producerea de energie electrică şi termică prin procedeul  

    nuclear cod CAEN: D 35.11; D 35.30  

 

Forma de proprietate: SN “Nuclearelectrica” S.A. este înregistrată din 2 iulie 1998 la 

Registrul Comerţului al Camerei de Comerţ şi Industrie. SNN SA 

este sub autoritatea Ministerului Energiei, statul deţinând 

82,4959% din acţiuni, Fondul Proprietatea, 9,0903% şi alţi 

acţionari, 8,4138%. 

 

Regimul de lucru: 24 ore/zi, 365 zile/an. 

 

 

Centrala nuclearoelectrica Cernavodă – Sursa ecologică de 

electricitate 
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DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII 
 

Obiectivul “Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă” de tip CANDU 6, este situat (asa cum este 

stabilit in  Autorizaţia nr. I/665 din 30 septembrie 1978, eliberată de Comitetul de Stat pentru 

Energia Nucleară pentru amplasarea obiectivului), în Judetul Constanţa pe un amplasament la cca 

3 km sud-est de orasul Cernavodă, la cca. 1.5 km nord-est de prima ecluză a canalului Dunăre – 

Marea Neagră, având coordonatele geografice 44°20’ latitudine nordică şi 28°1’longitudine estică. 

Amplasamentul este mărginit la nord-est de Valea Cişmelei, iar la sud-vest de DJ 223C. 

Sursa de apă necesară cerinţelor tehnologice ale centralei este fluviul Dunărea prin intermediul 

Canalului Dunăre – M. Neagră (CDMN) şi al canalului de derivaţie, în amonte de portul de aşteptare 

al ecluzei Cernavodă, iar energia electrică este evacuată prin staţia de 400 kV în sistemul energetic 

naţional.  

Centrala a fost proiectată să funcţioneze la baza curbei de sarcină. Fiecare unitate are câte un 

turbogenerator care furnizează o putere electrică de 706,5 MWe, pentru U1, respectiv 704,8 MWe 

pentru U2, utilizând aburul produs de câte un reactor nuclear de tip CANDU-PHWR-600. 

Acest tip de reactor CANDU-PHWR-600 (Canadian Deuterium Uranium – Pressurized Heavy 

Water Reactor) utilizează apa grea ca moderator şi ca agent de răcire în două sisteme separate. 

Combustibilul este uraniu natural sub formă de pastile sinterizate de bioxid de uraniu, în teci de 

zircaloy şi asamblate în fascicule care sunt încărcate/ descărcate din reactor în timpul funcţionării 

în sarcină. Pastilele ceramice conţinute în interiorul  unui element de combustibil au proprietatea de 

a reţine produşii de fisiune în interiorul lor. Reactorul are prevăzut un sistem de transport al căldurii 

care transportă căldura de la combustibil la patru generatori de abur care produc abur din apă uşoară. 

Aburul saturat produs în generatorii de abur se destinde în turbină, producând lucru mecanic şi apoi 

este condensat folosind apă de răcire preluată din fluviul Dunărea, prin canalul deschis de aducţiune 

şi Bieful I al CDMN. 

Circuitele majore de proces, pentru fiecare unitate nucleară, sunt: 

 - Circuitul Primar de transport al căldurii (C1) 

 - Circuitul Moderatorului (C2) 

 - Sistemele Condensat şi Apă de Alimentare generatori de abur (C3) 

 - Circuitul Intermediar de Răcire (C4) 

 - Circuitul de Apă de Răcire Condensator (C5) 

 - Circuitul de Apă Tehnică de Serviciu (C6) 

Primele două circuite (C1, C2) sunt închise şi folosesc drept agent termic apa grea, circuitele C3 şi 

C4 folosesc apă demineralizată, iar circuitele C5 şi C6 sunt circuite deschise care folosesc apă de 

Dunăre. Fiecare unitate nuclearoelectrică de la CNE Cernavodă cuprinde: partea nucleară şi partea 

clasică. 
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Partea nucleară include: 

Componentele nucleare aferente U1 si U2 includ: 

 Două clădiri ale reactoarelor nucleare (U1+U2) similare din punct de vedere structural 

şi funcţional în care sunt amplasate reactoarele nucleare, sistemele specifice de proces şi auxiliarele 

acestora, echipamente aferente sistemelor nucleare de producere abur şi sistemelor de securitate 

nucleară. Clădirea reactorului este prevăzută cu un sistem de ventilare în scopul de a asigura, în 

regim de exploatare normală a centralei, ventilarea spaţiilor din clădirea reactorului în sistem 

deschis, fără recirculare, cu introducerea aerului la parametrii ceruţi de condiţiile specifice fiecărei 

zone şi cu evacuarea aerului aspirat prin intermediul unei unităţi complexe de filtrare. Sistemul 

poate fi de asemenea utilizat pentru depresurizarea şi purificarea atmosferei anvelopei după 

producerea unui accident. 

 Două clădiri (CSAN) ale serviciilor auxiliare nucleare (U1+U2) în acestea sunt 

amenajate: camerele principale de comandă, bazinele de combustibil uzat, sistemele de transfer ale 

combustibilului ars, sistemele de gospodărire a apei grele (alimentare, recuperare vapori apă grea, 

epurare apă grea) şi a deşeurilor radioactive (colectare, sortare, compactare). În clădirea serviciilor 

se află deasemenea laboratoarele chimice, de dozimetrie şi serviciul control radiaţii. Fiecare CSAN 

este prevazută cu sisteme de ventilaţie şi condiţionare a aerului care asigură condiţii de confort 

pentru personalul centralei în condiţii normale de funcţionare, îndepărtează căldura generată de 

echipamentele tehnologice din CSAN, controlează direcţia miscării aerului de la zonele curate către 

cele cu probabilitate crescută de contaminare, filtrează aerul evacuat în scopul îndepărtării 

contaminării radioactive cu aerosoli şi îl evacuează în atmosferă. 

 Corpul de legătură între Partea Nucleară şi Partea Clasică (existent şi la U1 şi la U2) 

separă partea clasică (sala maşinilor) de partea nucleară (CSAN) constituind legatura tehnologică 

între cele două părti prin rezervarea unui spaţiu adecvat rastelelor de cabluri şi conducte.  

 Două turnuri de reconcentrare apă grea (câte unul pentru fiecare unitate): echipate 

cu coloanele instalaţiei de îmbogăţire apă grea, coşurile de ventilaţie, echipamentele mecanice şi 

electrice asociate. Sistemul de ventilaţie este proiectat pentru a asigura condiţiile de temperatură şi 

umiditate a aerului necesare proceselor tehnologice, a menţine în depresiune clădirea turnului D2O 

faţă de CSAN pentru a se controla direcţia miscării aerului din zone cu probabilitate mică de 

contaminare spre zone cu probabilitate mai mare şi a evacua la coşul de ventilaţie un debit de 40000 

m3/h. Înainte de a fi evacuat aerul este trecut printr-o unitate complexă de filtrare. 

 Două clădiri ale sistemului de alimentare cu energie la avarie (EPS) incluzând camerele 

de comandă secundare (ECR);  

 Doua clădiri (HPECC) ale treptei de înaltă presiune pentru răcire la avarie a zonei 

active, amplasate în vecinătatea CSAN a fiecărei unităţi şi în care sunt amplasate câte două 

rezervoare de apă şi câte un rezervor de aer sub presiune.  

 Un ecran de etanşare, care asigură controlul circulaţiei şi nivelului apei subterane în zona 

clădirilor principale ale fiecărei unităţi. Menţinerea nivelului apei subterane la cotele stabilite este 

asigurată printr-un sistem de drenaj exterior al clădirilor nucleare. Apele se evacuează în exterior  

(în sistemul de canalizare pluvială) după ce se efectuează analizele de radioactivitate (tritiu şi gama). 

 Un sistem de depresurizare filtrată a anvelopei amplasat în exteriorul clădirii reactorului 

(pentru fiecare unitate).  
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 Depozitul intermediar de deşeuri solide radioactive (DIDR) care cuprinde clădirea 

principală, depozitul de cartuşe filtrante uzate şi depozitul celular pentru componente Quadricell; 

 Depozitul intermediar de combustibil ars (DICA) prevăzut cu module de stocare de tip 

monolit din beton armat, drumuri şi platforme, macara portal, corp poartă şi sistem de securitate; 

  Două statii de încărcare combustibil uzat (SICA) – (câte una pentru fiecare unitate); 

fiecare staţie este constituită dintr-o clădire extensie a CSAN alături de bazinul de combustibil 

uzat; 

 Clădire EWS a sistemului de alimentare cu apă la avarie, utilizată pentru ambele unităţi în 

care sunt amplasate câte 2 pompe ale sistemelor de alimentare cu apă la avarie şi echipamentele 

auxiliare acestora specifice fiecărei unităţi. 

  

Componentele clasice  

Componentele clasice aferente U1 şi U2 includ: 

 Două săli ale maşinilor în care sunt instalate (pentru fiecare din ele) agregatele 

turbogenerator, corpul degazorului, corpul electric şi echipamentele auxiliare acestora. În sala 

maşinilor, printre alte sisteme auxiliare de deservire a ciclului termic se află şi purja generatorilor 

de abur, sistemul de condiţionare chimică a ciclului termic şi sistemul de drenaje inactive. 

 Staţia de 110 kV şi transformatoarele aferente. 

 Casa sitelor şi a pompelor de apă de răcire  unde sunt instalate câte: 4 pompe de apă de 

răcire a condensatorului turbinei, 4 pompe de apă tehnică de serviciu, 2 pompe de apă de incendiu, 

echipamente auxiliare acestora,  pentru fiecare clădire, corespunzătoare U1, respectiv U2. Pompele 

asigură alimentarea centralei cu apă din fluviul Dunărea (apă brută), prin intermediul biefului I al 

CDMN şi al canalului de derivaţie. Volumele maxime autorizate pentru apa tehnologică (apa 

necesar a fi preluată din sursa de suprafaţă pentru alimentarea cu apă industrială a U1 şi U2) sunt 

de 9.331.200 m3 zilnic, respectiv 3.405.888 mii m3 anual (debit maxim de 108.000 l/s).  

 Staţia de tratare chimică a apei este dotată cu: 

- echipamente pentru pretratare (limpezire şi filtrare); 

- echipamente pentru demineralizare (biofiltrare şi demineralizare); 

- echipamente pentru sistemul de regenerare raşini pentru stocarea soluţiilor de regeneranţi - 

rezervoare pentru hidroxidul de sodiu, rezervoare pentru acidul clorhidric, un rezervor de 

stocare clorură de sodiu saturată, echipamente pentru dozarea soluţiilor de regeneranţi şi pentru 

transferul/ condiţionarea raşinilor, rezervoare pentru afânarea raşinilor schimbătoare de ioni şi 

instalaţie de curăţare răşini schimbătoare de ioni. 

 Bazine de Sifonare şi Comutare, canale, cămine şi conducte, în incinta pentru evacuarea 

apei calde. Evacuarea apei calde de la sala maşinilor, atât de la condensatori cât şi apa tehnică de 

serviciu se face prin intermediul unui canal de beton armat, casetat, având două compartimente.  

Canalele de evacuare a apei calde de la unităţi se racordează la canalul casetat de la şirul „U” având 

6 compartimente de 3,0 x 5,0 m care asigură dirijarea apei de la unităţile 1 - 4, fie în bieful II CDMN, 

fie la Dunăre. 

Din aceste canale, iarna, prin intermediul unui cămin de comutare, o parte din debitul de apă caldă 

evacuată poate fi reintrodus în bazinul de distribuţie pentru a evita formarea zaiului (pojghiţă de 

gheaţă) şi a menţine temperatura minimă a apei peste valoarea de 7-8 grade Celsius. Debuşarea apei 
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calde în canalul de aducţiune (distribuţie) se face printr-un canal de beton armat, aşezat pe fundul 

canalului de aducţiune, cu ferestrele de dirijare a apei spre staţia de pompare. 

 Centrala termică de pornire (CTP) - are rolul de a alimenta cu abur diverse sisteme de 

încălzire şi de proces din partea convenţională a centralei. CTP-ul va fi în mod normal oprit atât 

timp cât cel puţin una din cele două unităţi va fi în funcţie. În cazul unor opriri simultane a ambelor 

unităţi, CTP-ul va fi pornit pentru alimentarea consumatorilor din sistemul de distribuţie abur 

auxiliar. CTP-ul poate funcţiona şi permanent pentru încălzirea oraşului Cernavodă şi a platformei 

CNE pe perioada iernii şi pentru alimentarea cu apă caldă  pe perioada verii, situaţii în care vor 

funcţiona două cazane mari (iarna), sau doar un singur cazan (vara). 

 Sistemul de alimentare de rezerva   

Sistemul de alimentare de rezerva cuprinde patru grupuri Diesel cu puterea maxima de 4400 

kW/grup la U1 si doua grupuri Diesel de 7000kW/ grup la U2. Grupurile Diesel sunt separate prin 

pereti rezistenti la foc. Generatorii Diesel functioneaza doar in situatii de urgenta iar fiecare grup 

este testat lunar cate doua ore atat la U1 cat si la U2. La putere maxima, un grup consuma, in medie, 

o tona de combustibil pe ora la U1 si doua tone pe ora la U2. Combustibilul utilizat este motorina 

Euro 5 cu un continut de sulf de max 10 mg/kg 

 Sistemul de alimentare de avarie  - Sistemul de alimentare de avarie cuprinde pentru 

fiecare unitate ( U1 si U2) cate doua grupuri Diesel cu puterea nominala de 1000kW/ grup. 

Generatorii Diesel functioneaza in situatii de avarie, dar se pornesc periodic, fiind testati la 

intervale regulate (fiecare generator Diesel se porneste o data la doua saptamani, timp de 

doua ore) 

 Gospodăria de combustibil  - Gospodaria de combustibil este echipată cu rezervoare 

semiîngropate de motorină  amplasate în chesoane betonate. Fiecare rezervor de motorină are o 

capacitate de 180 t şi este împrejmuit cu zid de beton de protecţie contra eventualelor scurgeri. 

Pentru cazurile în care ar avea loc scurgeri din aceste rezervoare, gospodăria este prevăzută cu 

pompe de drenaj.  

 Gospodăria de CLU pentru centrala termică de pornire şi Gospodăria de ulei.  

 Punct termic sursă principală  

 Punct termic sursă de rezervă - amplasat în subsolul sălii maşinilor din Unitatea 3. 

Punctele termice sunt utilizate pentru termoficarea urbană, ele funcţionând cu o parte din aburul 

auxiliar destinat consumului intern, pentru producerea apei fierbinţi ce este transportată la punctele 

termice din oraş prin reţeaua de transport agent primar termoficare. 

 Centru de pregătire personal: „Pavilion 2” amplasat în incinta controlată a U1.  

 Clădiri administrative (pavilioanele 0, 1, 3, 4, 5, 6 si 9.  

 Cladiri destinate activitatilor de control documente si arhiva. 

 Cladiri destinate atelierelor mecanice şi electrice. 

  Laborator metrologie 

  Zona receptie produse in pavilionul 9 

 Structura mobilă: garaj maşini de intervenţie pompieri. 

 Clădire U0, cuprinde birouri, vestiare, sala de mese, camera de comandă U0, camera de 

comandă staţia de 110 kV şi laborator STA. 
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 Clădire STA (Staţie Tratare Apă). 

 Depozite butelii gaze. 

 Spaţiu de stocare temporară deşeuri chimice neradioactive (SSTDCN). 

 Gospodăria de rezervoare de Hidrogen. 

 Staţia de tratare apă potabilă din subteran.  

 Puţuri de mare adâncime (aproximativ 700 m) pentru apă potabilă FJ1,  FJ2, FJ3 

 Staţia de pompare apă potabila (SPAP) este dimensionată pentru cinci unităţi. Reţeaua 

de apă potabilă este de tip ramificat, conductele sunt din oţel carbon în interiorul clădirilor şi din  

HDPE (polietilenă de înaltă densitate) şi din oţel carbon în exteriorul clădirilor, pe reţea sunt 

prevăzute cămine de vizitare cu vane de izolare, robinete de golire/ aerisire. 

 Rezervoare de apă potabilă sunt două rezervoare (2 x 1000 m3) din beton armat şi au fost 

dimensionate la debitul maxim zilnic pentru 5 unităţi. Din cele două rezervoare de stocare, unul este 

în serviciu iar celălalt este menţinut curat, izolat şi drenat. 

 

În exteriorul platformei CNE 

 Punct Termic PT 58 aferent spaţiilor de depozitare SEIRU dotat cu modul termic compact 

pentru încălzire, automatizat;  

 Centrala termică - P.T. 5 (Campus 2). Centrala este pusă în funcţiune numai în cazurile în 

care sistemul de termoficare al oraşului Cernavodă nu funcţionează. 

 Punctul termic PT57 (Campus 1). 

      Centrala termică - P.T. 11 este amplasată în Cernavodă, str. Panait Cerna. Centrala termică 

P.T. 11 nu mai  functionează ca centrală termică ci ca punct termic pentru încălzire şi apă caldă 

menajeră. Ea este echipată cu 8 cazane PAL 25 (care nu mai sunt funcţionale în acest moment) şi 4 

schimbătoare de căldura tip TLX. 

      Centrala termică P.T. 14 (Cernavodă, str. N. Titulescu) nu mai funcţionează ca centrală 

termică ci ca punct termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră. Ea este echipată cu 4 cazane PAL 

25 (care nu mai sunt funcţionale în acest moment) şi 4 schimbătoare de căldura: 2  

schimbatoare tip TLX, unul tip XGC  si unul tip SONDEX S41A-IS16-122-TKTM47. 

 Punct termic PT 36 care deserveşte Garajul CNE Cernavodă, dotat cu modul termic 

compact pentru încălzire şi apă caldă menajeră, complet automatizat. 

 Laborator Control Mediu (amplasat în orasul Cernavodă, care include 5 încăperi destinate 

preparării şi pregătirii probelor de mediu în vederea măsurarii lor, 5 camere cu echipamente 

destinate măsurării probelor de mediu şi 3 birouri destinate prelucrării datelor rezultate în urma 

măsurătorilor cât şi camere auxiliare destinate depozitării probelor recoltate şi a materialelor şi 

consumabilelor  necesare desfăşurării activităţilor laboratorului. Laboratorul este dotat cu sisteme 

de măsură şi aparatură de laborator pentru: măsurări alfa/beta global; măsurări de tritiu şi C-14; 

spectrometrie gama; măsurări alfa; citirea dozimetrelor termoluminescente de mediu şi personal.  

 Garajul AUTO, amplasat în Cernavodă. În prezent activităţile de întreţinere şi reparaţii se 

efectuează pe bază de contract de prestări servicii cu o unitate de profil autorizată. Mijloacele auto 

sunt folosite pentru a transporta personal, marfă, precum şi pentru transport uzinal. Pentru 
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transportul personalului la şi de la locul de munca s-au încheiat contracte de prestări servicii 

complete cu firme de transport persoane. 

 Dispensarul medical amplasat în str. Medgidiei nr.1 este destinat efectuării controlului 

medical periodic şi acordării asistenţei medicale de urgenţă personalului angajat de CNE  

Cernavodă. 

 Staţie de tratare apă (Campus 2). 

 Cantina restaurant.  

 Complex Cazare din Cernavodă. 

 Centrul de informare Constanţa, amplasat pe Bulevardul Mamaia. 

 Centrul de relaţii cu publicul, amplasat în Cernavodă strada Unirii în bloc comun cu BRD 

Cernavodă; 

 Centrul alternativ de urgente radiologice, amplasat pe strada Medgidiei, intre U2 si Valea 

Cismelei, cuprinde birouri; 

 Centrul de control urgenţe din afara amplasamentului, amplasat în Constanţa str. 

Bucovinei, nr. 1E, bloc FE 5. 

 Zona depozite SEIRU,  cuprinde depozite, birouri, magazii şi punct termic, este amplasată 

pe malul stâng al Canalului Dunare Marea-Neagra la circa 1km de ecluza pentru barje/vapoare spre 

localitatea Ştefan cel Mare. 

Pe ampasament se află construcţii aparţinând Unităţilor 3, 4 şi 5. Destinaţia construcţiilor Unităţii 

5 a fost schimbată din cea pentru o centrală nuclearoelectrică în cea pentru alte obiective suport 

utile pe durata de viaţă a Unităţilor 1 şi 2 în funcţiune şi a viitoarelor Unităţi 3 şi 4 ale CNE 

Cernavodă. 

 

DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE 

 

O centrală CANDU este alcătuită în principal din: 
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1.Canale de combustibil 

2.Calandria – vasul reactorului 

3.Bare ajustoare 

4.Rezervor apă grea 

5.Generator de abur 

6.Pompa apă usoara 

7.Pompa apă grea 

8.Maşina de încărcat-descărcat combustibil 

9.Moderator – apă grea 

10.Tuburi de presiune 

11.Abur – trimis către turbină 

 

 

Principalele procese tehnologice dintr-o unitate nuclearoelectrică se sintetizează astfel: 

- transformarea energiei de fisiune în energie termică în reactorul nuclear; 

- transformarea energiei termice în energie mecanică în turbină; 

- transformarea energiei mecanice în energie electrică în generatorul electric. 

  

a) Producerea căldurii prin fisiunea combustibilului nuclear 
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Reactorul PHWR CANDU 600 de la CNE Cernavodă utilizează ca şi combustibil, uraniu natural, 

în vederea producerii energiei termice prin reacţia de fisiune cu neutroni termici a izotopului natural 

U-235. Termalizarea neutronilor de fisiune este realizată prin utilizarea apei grele ca şi mediu 

moderator în vasul Calandria al reactorului nuclear. Controlul reacţiei de fisiune se realizează prin 

acţionarea mecanismelor de control al reactivităţii. 

 

 

 

 

 

Mecanismul reacţiei de fisiune 

Fascicul de combustibil 
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b) Preluarea căldurii de către agentul primar de răcire 

Căldura de fisiune generată în combustibilul nuclear este preluată de agentul de răcire primar (apa 

grea vehiculată într-un circuit închis cu pompele primare) şi cedată circuitului secundar de apă 

demineralizată, prin transferul de căldură realizat în generatorii de abur. 

Reactorul este compus dintr-un număr de 380 de canale de combustibil unite în două bucle de răcire 

independente (fiecare având două intrări şi două ieşiri din reactor). Fiecare buclă dispune de câte 

două electropompe de circulaţie şi câte doi generatori de abur. 

 

c) Preluarea căldurii de către agentul secundar de răcire şi transformarea acestei călduri 

în energie electrică 
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Prin transferul de caldură, realizat la nivelul generatorilor de abur, între apa grea – agent de răcire 

şi apa de alimentare (apa demineralizată), se produce aburul saturat furnizat mai departe în circuitul 

turbinei. Aburul saturat furnizat de generatorii de abur este admis în turbina, unde prin destindere 

transformă energia termică în energie mecanică cedată rotorului turbinei. Rotorul turbinei este 

cuplat la generatorul electric care transformă, la rândul lui, energia mecanică în energie electrică. 

Aburul destins în turbină se transformă în condens (apă uşoară) în condensator, fiind preluat cu 

pompele de condensat şi trecut prin preincălzitorii de joasă presiune şi degazor, iar apoi aspirat de 

pompele de alimentare, trecut prin preincălzitorii de înaltă presiune şi reintrodus în generatorii de 

abur. 

Schema termică a CNE-CANDU este o schemă cu două circuite închise: 

- circuitul primar cu apă grea radioactivă;  

- circuitul secundar care conţine apă usoara-abur este complet izolat de circuitul primar şi 

fluidul de lucru nu este contaminat radioactiv.  

O parte din energia termică produsă este prelevată şi folosită în sistemul de termoficare urbană.  

 Energia electrică produsă de generatorul electric este în mare parte evacuată în sistemul 

energetic national prin staţia de 400 kV (proprietate Transelectrica) din afara amplasamentului CNE 

Cernavodă. O parte este folosită pentru acoperirea consumurilor proprii. 

d) Evacuarea căldurii reziduale 

Căldura provenită de la aburul care intră în condensator este evacuată prin intermediul sistemului 

de apă de circulatie care funcţionează în circuit deschis. Acesta asigură circulaţia apei de răcire (apă 

brută) preluată prin pompare din bazinul de distribuţie şi descărcarea ei în fluviul Dunărea sau în 

bieful II al CDMN, prin intermediul bazinelor de sifonare, a căminelor de vane de comutare şi a 

canalelor de evacuare apă caldă. Temperatura minima a apei la intrarea în centrală este de 5ºC - 7 

ºC. Încălzirea apei la trecerea prin condensator este cuprinsă între 7,5ºC şi 10,5 ºC. Pentru lunile de 

iarnă, în vederea păstrării temperaturii minime a apei, necesară la intrarea în centrală, a fost realizat 

un circuit pentru injectarea în bazinul de distribuţie a unei fracţiuni din debitul de apă caldă evacuat 

de la centrală.  

Evacuarea căldurii de la echipamente în timpul funcţionării normale a centralei cât şi în timpul 

regimurilor tranzitorii, se realizează prin intermediul a două sisteme: sistemul intermediar închis şi 

sistemul de apa tehnică de serviciu (apă bruta din fluviul Dunărea). Circuitul intermediar de răcire 

utilizează apa demineralizată condiţionată chimic, în circuit închis, obţinută la staţia de tratare 
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chimică a apei. Sistemul intermediar de răcire recirculă apa demineralizată în partea clasică şi în 

cea nucleară, evacuând căldura primită către sistemul de apă tehnică, atât în timpul funcţionării 

normale a centralei, cât şi în timpul regimurilor tranzitorii. 
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ISTORIA ENERGETICII NUCLEARE ÎN ROMÂNIA 
 

 Epopeea nucleară a României începe în anii ’50, când o societate mixtă, pe numele ei 

SovRom Cuarţit, a demarat operţaiunile la Băiţa, în judeţul Bihor. Acesta nu extrăgea cuarţ, aşa 

cum lasă să se înţeleagă numele, ci uraniu. Materialul era exportat în URSS şi a fost echivalentul 

unui „tribut“ modern plătit de România. Din ţara noastră au fost exportate 17.288 de tone de uraniu, 

acesta fiind apoi utilizat la programul sovietic de realizare a bombelor atomice. 

În 1956 a fost înfiinţat Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, din preluarea unui institut al 

Academiei, fondat de savantul Horia Hulubei. În 1966, autorităţile anunţau că România trimisese 

oferte preliminare pentru livrarea de centrale nucleare şi uzine de apă grea către URSS, Franţa, 

Suedia, Marea Britanie, RFG şi Canada. După răcirea relaţiilor dintre România şi URSS, autorităţile 

au început să se reorienteze rapid pentru a ieşi din umbra „marelui urs“. Astfel, în anii ’70, la 

Măgurele s-au concentrat resurse impresionante pentru vremea aceea.  

La începutul anilor '70, România se implică în negocieri pentru colaborări în realizarea de centrale 

nuclearoelectice atât cu Canada, cât şi cu Uniunea Sovietică. Timp de mai mulţi ani au fost 

identificate şi studiate mai mult de 120 de posibile amplasamente pentru centrale şi au fost luate în 

calcul mai multe bazine: Dunărea, Vişeul de Sus, Someşul Cald, Crişul Negru, Mureşul, Oltul, 

Siretul, Suceava, Moldova, Prutul Superior. 

 Prin Hotărârea semnată în 17 februarie 1970 de către Ion Gheorghe Maurer, preşedintele Cosiliului 

de Miniştri, se înfiinţează pe 1 iunie 1970 „Întreprinderea Centrala Nuclearoelectrică Olt“ şi 

„Întreprinderea Centrala Nuclearoelectrică“ Hârşova. 

În 1970 se decide ca pe baza studiilor efectuate, prima centrală nuclearoelectrică echipată cu 

reactoare CANDU (CANada Deuterium Uranium) 600 cu combustibil uraniu natural şi apă grea să 

fie în zona Hârşova, sursa de apă de răcire să fie Dunărea. 

Lucrurile au avansat rapid. În 1976 s-a finalizat studiul de fezabilitate pentru sistemul CANDU în 

România. Se alesese să nu se folosească tehnologie sovietică, dar nici americană. Şi asta pentru că 

centrala de la Cernavodă, spre deosebire de majoritatea celor din întreaga lume, urma să funcţioneze 

cu uraniu neîmbogaţit, natural. În 1978 deja se semnează contracte între Romenergo – pe atunci 

companie de stat cu profil de comerţ exterior, şi AECL pentru preluarea licenţei CANDU. În 1981 

se semnează contracte şi cu General Electric şi Ansaldo (Italia), pentru partea clasică a Unităţii 1.  

  

 Amplasamentul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă este situat pe malul drept al Dunării, pe 

fosta platformă de calcar „Ilie Barză“, sursă de materie primă a fostei fabrici de ciment „Ideal“ 

Cernavodă. Zona era recunoscută ca fiind una cu cea mai redusă activitate seismică din România. 

  

Primele lucrări au debutat în ianuarie 1979. Ele au avut scopul de a fi realizat un model experimental 

al clădiri reactorului din beton la o scară redusă. Modelul a fost necesar pentru a fi stabilite unele 

date specifice amplasamentului în legătură cu reacţia sol - structură în caz de cutremure. Lucrul a 

fost realizat iarna, în condiţii grele. Executantul lucrărilor a fost şantierul din Brăila. Lucrările de 

construcţii şi montaj au fost finalizate în aprilie 1979. 
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Primul beton se toarnă la Cernavodă în 1982, iar în 1985 se instalează vasul Calandria la primul 

reactor.  

Întreprinderea Centrala Nuclearoelectrică Olt şi-a schimbat denumirea în „Întreprinderea 

Nuclearelectrică Cernavodă, cu sediul în oraşul cu acelaşi nume. 

  

Pentru construirea centralei, au fost demolate cinci construcţii provizorii şi au fost dezafectate calea 

ferată şi drumul de acces la cariera Ilie Barză. Pentru realizarea CNE Cernavodă iniţial a fost 

prevăzută o supafaţă de 205 hectare, din care 116 hectare să fie ocupată definitiv. După anul 1990, 

Guvernul a decis ca suprafaţa să ajungă la 292 de hectare. Pentru a avea o imagine asupra volumului 

de lucrări, următoarele cantităţi au fost necesare pentru o unitate: beton în fundaţii – 71.000 de metri 

cubi, ciment – 164.000 de tone, lemn – 4.000 de metri cubi, oţel – 38.000 de tone. 

 

 

 
 

Fiecare unitate este un ansamblu funcţional independent, constituit dintr-o parte nucleară şi o parte 

clasică. 

Cota zero a amplasamentului a fost stabilită la +16,30 metri faţă de nivelul Mării Baltice, luând în 

considerare cota de inundare şi viiturile catastrofice ale Dunării, ţănând seama şi de viitoarele 

amenajări hidrotehnice. 

 Prin energia pe care o livrează sistemului energetic naţional, CNE contribuie la reducerea emisiilor 

anuale de bioxid de carbon cu aproximativ patru milioane de tone. 

 

Perioada de început a lucrărilor pe şantierul CNE a coincis cu o perioadă de vârf a Canalului Dunăre 

– Marea Neagră. Suprafeţele ocupate de organizarea de şantier au fost de 33 de hectare pentru 

construcţii montaj, 10 hectare depozite de echipamente, 11 hectare pentru tabăra de cazare. 

  

Anul 1979 rămâne un an important pentru programul nuclear naţional, atunci stabilindu-se 

amplasarea primei centrale nuclearoelectrice la Cernavodă. 
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Primele lucrări de amenajare a terenului pe şantierul primei centrale au început la 14 aprilie 1979. 

Pentru sediul temporar al întreprinderii a fost închiriat un imobil de pe strada 23 August, lângă 

sediul primăriei oraşului. 

 

La 17 aprilie 1996 a fost inaugurată oficial Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă, prin punerea 

în funcțiune a primului reactor, fiind prima centrală de acest fel din Europa de Est. România a intrat 

astfel în clubul țărilor producătoare de energie nucleară. 

Unitatea 1 utilizează tehnologie de tip CANDU (Canadian Deuterium Uranium), de concepție 

canadiană. Reactorul, care utilizează apa grea drept moderator și agent de răcire, iar drept 

combustibil — uraniul natural, a atins prima criticitate (inițierea reacției de fisiune în lanț) la 16 

aprilie 1996.  

 

 
 

Inaugurarea oficială a primului reactor al Centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă. În imagine 

de la stânga la dreapta: premierul Nicolae Văcăroiu, premierul Canadei Jean Chretien și 

președintele Ion Iliescu (17 apr. 1996) 

Festivitatea de inaugurare din 17 aprilie 1996 a avut loc în prezența președintelui Ion Iliescu, a 

premierului Nicolae Văcăroiu, a premierului canadian Jean Chretien, a președintelui Consiliului 

Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Johan Van Ebbenhorst-

Tengbergen, a altor oficialități române și străine, care au fost invitate să viziteze clădirea reactorului 

și camera principală de comandă și control. 

Premierul Canadei, Jean Chretien a salutat, cu acest prilej, intrarea României în comunitatea celor 

care utilizează tehnologia CANDU. La rândul său, președintele Consiliului Guvernatorilor al 

Agenției Internaționale de Energie Atomică (AIEA) — Viena, Johan Van Ebbenhorst-Tengbergen, 

a menționat în alocuțiunea sa că prin inaugurarea acestui tip de centrală nuclearo-electrică, România 

se aliniază cerințelor forurilor internaționale de reducere a efectului de seră.  
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Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă — panoul de comandă al primului reactor al 

centralei (7 mart. 1996) 

 

La 11 iulie 1996 a avut loc conectarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național, cu livrarea primului 

kWh electric produs la generatorul Unității. La 2 octombrie același an Unitatea 1 a atins puterea 

nominală, iar la 2 decembrie 1996 a intrat în exploatare comercială. În anul 2006 cantitatea de 

energie electrică produsă în cadrul Societății Naționale ''Nuclearelectrica'' prin Unitatea 1 a 

Centralei nuclearoelectrice Cernavodă a fost de 5,631 milioane MWh, producție-record în cei zece 

ani de exploatare comercială, din care 5,177 milioane MWh a fost livrată în sistemul național.  

 
Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă (21 febr. 2001) 

Odată cu intrarea în exploatare comercială a Unității 2, în 2007, Nuclearelectrica asigură circa 18 

la sută din producția de energie electrică a României. 
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Punerea în funcțiune a reactorului 2 al Centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă (5 oct. 

2007) 

 

 
 

 

 

În 2007 a intrat în exploatare comercială Unitatea 2 a Centralei nuclearoelectrice Cernavodă, 

realizată pe baza unui contract de conducere de lucrări încheiat în 2003 cu Atomic Energy of Canada 

Ltd. și Ansaldo-Italia. Încărcarea cu uraniu a reactorului a început pe 15 februarie 2007, iar la 6 mai 

reactorul 2 a atins criticitatea. Unitatea 2 a fost conectată la sistemul energetic național la începutul 

lunii august, iar la 6 septembrie 2007 a început să funcționeze la 100% din capacitate.  

 

Odată cu intrarea în exploatare comercială a Unității 2, în 2007, Nuclearelectrica asigură circa 18 

la sută din producția de energie electrică a României. 

Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești (FCN Pitești) este singurul producător autorizat la nivel 

global, în afara Canadei, pentru producția de fascicule de combustibil aferente tehnologiei CANDU 

6 de către AECL Canada (actuala Candu Energy) și Zircatec Precision Industries Inc Canada. Anual, 

centrala nucleară de la Cernavodă consumă aproximativ 10.000 fascicule de combustibil nuclear 

produse de FCN Pitești 

La 9 noiembrie 2015 a fost parafat Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea, construcția, 

operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearoelectrică Cernavodă, între 

Nuclearelectrica și China General Nuclear Power Corporation. Memorandumul este parte a 

strategiei guvernamentale de continuare a Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă prin 

organizarea unei proceduri de selectare de investitori și stabilește direcțiile viitoarei cooperări între 

cele două companii. Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă presupune construcția a încă două 

reactoare de tip CANDU 6 pe amplasamentul CNE Cernavodă, fiecare cu o putere instalată de 700 

MWh și o durată de viață de 30 de ani, cu posibilitatea de extindere pe încă 25 de ani. Dublarea 

capacității de producție la CNE Cernavodă, prin construcția celor două unități este considerat un 

avantaj competitiv major pe termen mediu și lung, întrucât România deține întreg ciclul de producție 

nucleară: materii prime (combustibil nuclear fabricație proprie, apă grea), infrastructură de 

specialitate, resursă umană înalt calificată. 
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PERFORMANŢE ALE CNE CERNAVODĂ 
 

În anul 2017, CNE Cernavodă a realizat un Factor de Capacitate (GCF) de 93.43% față de ținta de 

excelență de 93.5%. Energia brută produsă în 2017 a fost de: 11 508 864.50 MWh (5 985 827.50 

MWh U1 și 5 523 037.00 MWh U2), iar energia electrică livrată în sistem (Stația 400kV) a fost de 

10 560 660.20 MWh. 

Informațiile din rapoartele IAEA-PRIS (Power Reactor Information System), postate pe site-ul 

agenției, relevează rezultatele foarte bune obținute de CNE Cernavodă în ultimii ani: 

 Cu un Factor de Capabilitate (UCF) mediat pe ultimii 3 ani de 94% (perioada 2014-2016), 

România ocupă primul loc între cele 30 de țări care au raportat (454 unități); 

 Cu un Factor de Capabilitate (UCF) de la punerea în funcţiune de 91.9% la sfârșitul lui 

2016, România se situează de asemenea pe primul loc între cele 32 țări care au raportat 

(560 unități); 
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Note: Raportarea la PRIS se face pe valori nete ale energiei, spre deosebire de WANO, unde se 

raportează valori brute. 
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UCF = Unit Capability Factor e definit ca raportul dintre energia disponibilă dintr-o perioadă de 

timp și energia de referință din aceeași perioadă de timp, exprimată în procente. 

MEMBRI AI : 

SN Nuclearelectrica SA continuă să fie un partener activ în relaţiile de cooperare internaţionale, 

fiind membru în organizaţiile şi instituţiile specializate, precum WANO – Atlanta Center 

(Asociaţia Mondială a Operatorilor Nucleari), COG (Grupul Deţinătorilor de Centrale CANDU) şi 

Institutul pentru Cercetări în domeniul electric (EPRI), beneficiind de un schimb continuu de 

experienţă în domeniu. 

Compania a dezvoltat un parteneriat eficient în cadrul programului de cooperare AIEA. 

Specialiştii SNN SA au fost implicaţi activ în realizarea de lucrări cu organizaţiile profesionale 

din Europa precum EURELECTRIC, FORATOM ,  Asociaţia Nucleară Mondială (WNA), 

Women in Nuclear (WIN). 

La nivel national SNN SA sustine organizatiile pe profil: Asociatia Romana „ENERGIA 

NUCLEARA” – AREN – afiliata la Societatea Nucleara Europeana ENS, Forumul Atomic Roman – 

ROMATOM   

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANŢI LA: 

 Şedinţele de examinare a rapoartelor naţionale trimise de statele membre ale Convenţiei 

pentru Securitate Nucleară; 

 Întâlniri de lucru a Comitetului de Informare Europeană; 

 Şedinţele grupului de lucru “COWAM în Practice” (COWAM - Community Waste 

Management); 

 Întâlniri tehnice COG/AIEA (COG –CANDU Owners Group, AIEA – Agenţia 

Internaţională pentru Energia Atomică); 

 Seminar româno-belgian cu tema “Energia nucleară şi mediul” de înaltă ţinută academică, 

organizat cu ocazia vizitei de stat a Majestăţilor Sale Regele şi Regina Belgiei în România; 

 Participare la Conferinţa Regională pentru Energie Nucleară Sigură organizată de CNCAN 

cu participarea experţilor AIEA, NRPA (Norvegian Radiation Protection Authority); 

 Colaborarea cu AIEA în baza Programului de Excelenţă în domeniul Securităţii Nucleare. 

Programul este finanţat de Regatul Norvegiei la iniţiativa CNCAN şi AIEA. SNN SA este 

co-finanţatoare a acestui program de dezvoltare. 

 

Iniţiatori şi promotori ai conceptului  

“Energie curată” 
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EVALUĂRI INTERNAŢIONALE  

Misiuni OSART  

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) îţi desfăşoară activitatea sub auspiciile 

Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Printre alte activităţi în sprijinul securităţii nucleare, un 

obiectiv principal inclus în statutul AIEA este să stabilească şi să adopte (cu consultarea statelor 

membre) standarde de securitate pentru protecţia sănătăţii şi minimizarea pericolului pentru viaţă 

şi proprietate şi să asigure aplicarea acestor standarde. În suportul implementării acestor 

standarde, AIEA oferă, încă din anul 1982, serviciul numit OSART (Operational Safety Review 

Team) – Echipa de Evaluare a Securităţii în Exploatare. Aceasta este o misiune care evaluează 

procesele şi performanţele centralei în comparaţie cu standardele AIEA, având în vedere 

următoarele obiective majore:  

 Îmbunătăţirea securităţii nucleare în exploatare; 

 Evaluarea obiectivă a performanţei din zonele cheie în securitatea nucleară în exploatare; 

 Schimbul de informaţii şi experienţă de exploatare. 

CNE Cernavodă a beneficiat de acest serviciu în anul 2005, cu o singură unitate în exploatare, iar 

în 2016 o evaluare a organizaţiei cu 2 unităţi în exploatare. 

În perioada 4-12 iunie 2007, a avut loc misiunea Comisiei Europene pentru verificarea respectării 

articolulului 35 din tratatul EURATOM. Echipa de specialişti a verificat modul în care este 

asigurată protecţia mediului la CNE Cernavodă, institutele de cercetări din domeniul nuclear, 

precum şi modul de supraveghere din partea autorităţilor din domeniu. Concluziile acestei misiuni 

au fost că CNE Cernavodă a implementat cerinţele tratatului şi asigură o protecţie reală a mediului 

şi populaţiei. 

La invitaţia Guvernului României în iunie 2008, o echipă de experţi a AIEA a evaluat programele 

de radioprotecţie ale CNE Cernavodă. 

Concluziile acestei misiuni au fost că sunt 

îndeplinite toate cerinţele din ghidurile AIEA, 

EURATOM şi Comisiei Internaţionale de 

Protecţie Radiologică.  

CERTIFICĂRI ŞI AUTORIZAŢII 
 

Reglementările la nivel naţional prevăd 

obligativitatea ca, în funcţie de activităţile pe care le desfăşoară, agentul 

economic să obţină autorizaţiile specifice. Prevederile reglementărilor de mediu în vigoare, cu 

aplicabilitate pentru organizaţia CNE Cernavodă se regăsesc în următoarele autorizaţii: 

 Autorizaţiile pentru desfăşurarea de activităţi în domeniu nuclear 

Autorizaţiile de funcţionare şi întreţinere sunt emise pentru fiecare unitate nucleară în parte, 

respectiv pentru Unităţile 1 şi 2, de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 

Nucleare (CNCAN), autoritate de reglementare şi control, responsabilă la nivel naţional de 

Personalul CNE Cernavodă 

este certificat pentru 

exploatarea unei centrale 

nucleare. 
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desfăşurare a activităţilor în domeniul nuclear aşa cum se precizează şi în Legea Protecţiei 

Mediului. 

 Autorizaţia de mediu  

Autorizaţia de mediu pentru CNE Cernavodă, Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2, este emisă de către 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi aprobată prin Hotărâre de Guvern, deoarece activitatea 

de producţie a energiei electrice şi termice prin procedeu nuclear este clasificată ca fiind activitate 

cu impact semnificativ asupra mediului. 

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei poate atrage chiar şi suspendarea şi/sau anularea acesteia, 

în condiţiile legii privind protecţia mediului şi a legislaţiei privind răspunderea în caz de 

prejudiciu adus mediului. 

 Autorizaţia sanitară 

Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, a emis Autorizaţia 

sanitară de funcţionare pentru Unităţile 1 şi 2, precum şi autorizaţiile sanitare de funcţionare 

pentru DICA 7 module şi de construcţie pentru modulele 8 şi 9 DICA. 

 Autorizaţiile de gospodărire a apelor 

Administraţia Naţională “Apele Române” Bucureşti, a emis pentru CNE Cernavodă Autorizaţia de 

Gospodărire a Apelor (AGA) privind “Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate pentru 

Unităţile 1 şi 2 de la CNE Cernavodă” şi Autorizaţia de Gospodărire a Apelor (AGA-DICA) 

privind “Depozitul Intermediar de Combustibil Ars Cernavodă”. 

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor identifică substanţele chimice care pot fi evacuate în apă, 

căile de evacuare şi concentraţia maximă admisă în efluentul lichid neradioactiv. Protocolul 

încheiat cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL), este parte integrantă din 

autorizaţie şi identifică parametrii fizico-chimici care trebuie analizaţi, frecvenţa de analiză şi 

punctele de prelevare probe. 

Autorizaţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral a emis pentru CNE Cernavodă Autorizaţia de 

Gospodărire a Apelor privind sistemul de monitorizare automată a debitelor, nivelelor, volumului 

şi a temperaturilor la CNE Cernavodă. Aceasta identifică punctele de măsurare a temperaturii, 

debitelor, vitezei de curgere, nivelul şi cotele unde s-a montat aparatura şi modul de transmitere a 

datelor către autorităţi. Sistemul nu este încă operaţional, necesitând testarea în continuare a 

influenţelor condiţiilor meteo asupra înregistrărilor şi identificarea  cerinţelor de mentenanţă care 

să asigure funcţionarea continuă.  

 Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră 

Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru CNE Cernavodă este emisă de Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Mediului conform Protocolului de la Kyoto privind gazele cu efect de 

seră şi a directivelor europene aplicabile. 
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Instalaţiile de pe amplasament care intră sub incidenţa autorizaţiei, fiind emiţătoare de dioxid de 

carbon (CO2) şi având o putere instalată totală mai mare de 20 MW, sunt: 

- Centrala Termică de Pornire (CTP); 

- Grupurile Diesel de Rezervă (SDG); 

- Grupurile Diesel de Avarie (EPS); 

- Motopompa sistemului de apă de stins incendiu.  

 

IMPLICAREA CNE CERNAVODĂ ÎN ECONOMIA LOCALĂ ŞI  REGIONALĂ 

 

CONTRIBUŢIA FINANCIARĂ A CNE CERNAVODĂ LA ECONOMIA LOCALĂ 

Din punct de vedere economic, CNE Cernavodă reprezintă un partener economic important pentru 

multe firme din Cernavodă, din Constanţa dar şi din toată ţara. În anul 2017 au fost stabilite o serie 

de contracte de prestări servicii, dintre care o parte semnificativă au ca obiect mentenanţa preventivă 

şi corectivă a diverselor echipamente şi sisteme din centrala de la Cernavodă.  

Pe de alta parte un aport important la economia locala îl reprezintă taxele pe care CNE Cernavodă 

le achită la administraţiile locale şi centrale.  

LOCURI DE MUNCĂ 

 

În România aproape 2092 persoane sunt angajate la SN Nuclearelectrica fiind implicate direct în 

industria nucleară de producere a 

energiei electrice. La sfârşitul 

anului, Centrala Nuclearoelectrica 

Cernavodă asigura: 

 

- peste 1 650 locuri de muncă; 

-  activitatea a peste 15 companii 

contractoare (12 din Cernavodă), 

aproximativ 800 locuri de muncă; 

-  spaţii de cazare la peste 700 salariaţi; 

-  căldura şi apa caldă pentru cca 70 % din populaţia oraşului Cernavodă la cel mai mic preţ din 

ţară. 

 

Personalul angajat al CNE Cernavodă locuieşte în judeţul Constanţa, contribuind astfel la 

dezvoltarea acestei regiuni. Centrala nu este deci numai o sursă de venituri dar şi o atracţie pentru 

populaţia activă. 

 

 

Exploatarea centralei nucleare necesită o 

multitudine de meserii şi specializări diferite 
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RELAŢIA CU COMUNITATEA LOCALĂ  

PROGRAMUL SOCIAL 

 

Prin HG 454 din 27 iunie 1991, cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă în 

Cernavodă, a fost implementat “Programul Social de Urgenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă pentru Cernavodă şi pentru personalul de construcţie şi operare al centralei”. 

Lucrările menţionate în actul normativ sunt realizate în calitate de lucrări complementare la 

proiectul “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 x 700 MWh” şi sunt transferate, fără plată, 

beneficiarului menţionat în actul normativ. 

Lista lucrărilor din HG 454/1991 a fost schimbată şi înlocuită prin lista anexată la HG 

1.081/11.09.2003. Anexa cuprinde obiective edilitare, sociale şi culturale pentru oraşul Cernavodă, 

precum şi ansamblul de locuinţe pentru personalul de exploatare al CNE Cernavodă. 

Pană la sfârşitul anului 2017, 10 lucrări importante au fost finalizate şi date în folosinţă 

beneficiarului, comunitatea locală. În prezent, o lucrare se afla in execuţie. 

 

Lucrări finalizate şi recepţionate: 

 

 Grădiniţa   

 Staţie de apă potabilă (pompare şi tratare) 

 Modernizarea intersecţiilor şi a străzilor 

 Reţele de termoficare 

 Podul “Sfânta Maria” pentru accesul auto la gara Cernavodă şi la autostrada Feteşti-

Cernavodă, peste Canalul Dunăre – Marea Neagră 

 Liceul Energetic din Cernavodă 

 Spital cu 100 de paturi şi dispensar policlinic în Cernavodă 

 Staţie de epurare a apelor uzate şi reziduale 

 Patru fântâni de apă potabilă 

 Ansamblu de locuinţe 
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 ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE ŞI CONSTIENTIZARE PRIN COMUNICARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A COMUNITĂŢII 

 

În vederea unei abordări cuprinzătoare a consultării comunităţii CNE Cernavodă a decis să 

completeze programul de comunicare şi consultare a comunităţii prin înfiinţarea Consiliului de 

Informare şi Consultare a Comunităţii (CICC).  

Scopul înfiinţării CICC este de a identifica problemele, îngrijorările, interesele comunităţii şi de a 

oferi pentru CNE Cernavodă consultaţii, sfaturi, opinii asupra aşteptărilor comunităţii în toate 

zonele/ domeniile de interes, în vederea îmbunătăţirii în mod continuu a activităţilor de pe 

amplasament şi pentru a contribui la bunăstarea comunităţii.  

Programul “Uşi deschise” 

 Sunt organizate vizite în grupuri de vizitatori sau delegaţii în centrală; 

 Se elaboreaza şi difuzează buletine informative privind  emisiile radioactive şi nivelul 

radioactivităţii factorilor de mediu;  

 Sunt organizate campanii de presă şi expoziţii pe tema “Energia Nucleară”. 

 

Politica CNE Cernavodă în domeniul relaţiilor publice 

este bazată pe onestitate, încredere şi respect. 

Principalul obiectiv al CNE Cernavodă în domeniul 

relaţiilor publice constă în creşterea gradului de acceptare a 

energeticii nucleare, prin câştigarea încrederii populaţiei 

faţă de aceasta alternativă de producere a energiei electrice. 

Dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile internaţionale, cu 

organizaţiile administraţiei locale şi centrale, cu 

reprezentanţii mass-media şi cu cei ai societăţii civile 

interne şi internaţionale reprezintă, de asemenea, domenii 

în care CNE Cernavodă actionează pentru menţinerea unei 

imagini pozitive a companiei şi creşterea numărului 

partizanilor energeticii nucleare. 

ei imagini pozitive a companiei si cresterea numarului 
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CENTRELE DE INFORMARE ALE CNE 

 

Centrul de Informare din Cernavodă a fost inaugurat în data de 16 decembrie 2004. Centrul 

facilitează popularizarea informaţiilor, posibilitatea de organizare de acţiuni în vederea accesului 

liber la informaţiile privind impactul asupra mediului şi intensificarea comunicării deschise, 

responsabile, cooperante, explicite, corecte şi la timp cu comunitatea locală. 

Centrul de Informare Constanţa a fost inaugurat în data de 7 noiembrie 2006 şi desfăşoară 

aceleaşi activităţi ca şi cel din Cernavodă. 

 

 

 

Centrul de Informare îţi desfăşoară activitatea după Programul de Comunicare, Relaţii Publice şi 

Imagine a CNE Cernavodă. 
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Obiectivele Centrului de Informare sunt: 

 Creşterea nivelului de cunoaştere şi de acceptare a energiei nucleare de către public, prezentări 

făcute elevilor din şcoli şi licee, membrilor diferitelor asociaţii/ comitete, cetăţenilor oraşului 

Cernavodă: 

 organizarea de întâlniri cu tematica “Energia nucleară”; 

 organizarea de sesiuni şi discuţii cu cetăţenii oraşului; 

 organizarea de expoziţii şi concursuri de pictură, lucru manual etc. cu tematica “Energia 

nucleară”; 

 organizarea de vizite în centrala nucleară. 

 Informarea promptă, corectă şi eficientă a populaţiei:  

 informări asupra unor evenimente din centrală sau care ar putea afecta centrala; 

 buletine informative externe periodice care vor fi distribuite autorităţilor locale; 

 întalniri de lucru periodice cu reprezentanţi ai primăriei, diferitelor asociaţii etc. care să 

aibă autoritatea necesară să informeze populaţia despre importanţa şi beneficiile centralei 

nucleare în comunitate; 

 răspunsuri la întrebările cetăţenilor utilizând “Formularul de solicitare şi răspuns la 

întrebări/ petiţii/ observaţii/ sugestii”. 

 Organizarea de acţiuni comune cu autorităţile locale, astfel încât populaţia oraşului să fie 

instruită în caz de urgenţă radiologică:  

 se vor organiza sesiuni de prezentare a procedurilor de răspuns în caz de urgenţă 

radiologică, cursuri de protecţie specifice pentru populaţia oraşului Cernavodă, personalul 

primăriei, reprezentanţii diferitelor asociaţii etc. 

 Creşterea încrederii populaţiei în programul nuclear românesc:  

 se organizează prezentări ale performanţelor centralei; 

 se organizează întâlniri ale cetăţenilor cu specialiştii centralei; 

 se distribuie, lunar, buletine informative care conţin rezultate obţinute din programul de 

supraveghere a efluenţilor şi mediului – ŞTIRI LUNARE CNE Cernavodă. 
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Seminar cu tema “ copiii de azi, nucleariştii de mâine” 

 

Seminar cu tema “ Managementul Deşeurilor la CNE Cernavodă” 

 

PETIŢII 

 

Cetăţenii se pot adresa Conducerii CNE Cernavodă utilizând “Formularul de solicitare şi răspuns 

la întrebări/ petiţii/ observaţii/ sugestii”. 

Petiţiile adresate de către cetăţeni sunt înregistrate de personalul Biroului Relaţii Publice într-un 

registru; transmiterea răspunsurile va fi făcută la adresa din “Formularul de solicitare şi răspuns la 

întrebări/ petiţii/ observaţii/ sugestii”, iar dacă adresa nu este menţionată, petiţionarul va fi anunţat 

telefonic că poate veni la sediu pentru a intra în posesia răspunsului scris. 
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SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ 

 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII ANGAJATILOR SI POPULATIEI 

 

Sistemul de Management al securitatii angajatilor, populatiei si mediului  - componenta a 

sistemului de management integrat al organizatiei care include structura organizatorica, 

responsabilitatile, resursele, competentele sistemului de lucru, procedurile necesare realizarii 

politicii de protectie a angajatilor si populatiei.  

Exploatarea centralei nucleare de la Cernavodă presupune riscuri asumate care pot apărea cu o 

anumită probabilitate. 

Obiectivul general al unei abordări a analizei securității nucleare este de a demonstra că riscul 

pentru public, pentru personalul instalațiilor și pentru mediul înconjurător din centrala nucleară 

este acceptabil de scăzut. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie analizat un spectru complet de 

evenimente. Cheia pentru abordarea analizei de siguranță este definirea și clasificarea 

evenimentelor care urmează să fie analizate. Evenimentele sunt clasificate pe baza consecinţelor 

de moment sau potenţiale pe care le pot avea pentru populaţie, mediu, personalul de pe 

amplasament şi patrimoniul centralei. 

In raportul final de securitate, documentul in baza caruia Comisia Naţională de Control Activităţi 

eliberează Autorizaţia de funcţionare, sunt analizate toate evenimentele care pot apare in timpul 

operarii, consecinţele acestora, precum şi modul de limitare a efectelor. 

Pentru a exista un management eficient trebuie luate în considerare următoarele: 

a) Caracteristicile de proiect; 

b) Operarea centralei în condiţii anormale; 

c) Identificarea tuturor situaţiilor care pot genera evenimente sau accidente; 

d) Strategia pentru managementul accidentelor; 

e) Pregătiri pentru situaţii de urgenţă/ evenimente neprevăzute; 

f) Instruirea pentru managementul accidentelor. 

Toate aceste elemente sunt luate în considerare la CNE Cernavoda pentru a asigura faptul că 

accidentele sunt prevenite si consecinţele lor sunt reduse la minim. Un proces continuu de 

imbunătăţiri are loc în aceste domenii, proces bazat pe experienţa de exploatare, pe exerciţii şi pe 

evenimentele relevante din industria nucleară.  

 In condiţiile unei situaţii de urgenţă, prima prioritate este identificarea tipului incidentului. 

Obiectivele principale avute in vedere sunt: 

– protejarea publicului; 
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– protejarea mediului; 

– protejarea personalului; 

– protejarea centralei.  

Tipuri de situaţii de urgenţă 

Planul de urgenţă asigură raspunsul în situaţiile apărute accidental pe amplasamentul CNE 

Cernavoda care pot avea următoarele efecte: 

- afectarea sănătăţii populaţiei din vecinătatea amplasamentului; 

- afectarea pe durată scurtă sau lungă a mediului înconjurător; 

- afectarea sănătăţii personalului de pe amplasament; 

- deteriorarea eehipamentelor şi bunurilor centralei. 

 Evenimente radiologice -Exploatarea CNE Cernavoda impune folosirea diferitelor 

materiale radioactive care pot prezenta un risc semnificativ pentru sănătate, bunuri şi 

mediu. Zona activă a reactorului conţine un volum mare de materiale radioactive. O 

evacuare de asemenea materiale din zona activă în sistemele centralei şi ulterior în mediul 

înconjurător reprezintă un pericol pentru populaţie, mediu şi personalul de pe 

amplasament; 

 Evenimente medicale - Un eveniment medical este orice incident care necesită acţiuni 

urgente de prim ajutor şi asistenţă medicală de specialitate pentru a trata o rănire sau 

vătămare fizică; 

 Evenimentc chimice - Exploatarea CNE Cernavoda impune folosirea unor materiale care 

prezintă un risc pentru sanatate, proprietate sau mediu. Materialele considerate sunt 

substanţe chimice folosite în procesul tehnologic de tratare chimică a apei (acid clorhidric, 

hidroxid de sodiu, clorură ferică, var), substanţe chimice folosite la condiţionarea chimică 

a apei demineralizate din sisteme (hidrazină, morfolină, ciclohexilamina, inhibitor de 

coroziune pe baza de nitriţi), fluid hidraulic de comandă (FRF), etilenglicol, uleiuri 

hidraulice şi de ungere, motorină, combustibil lichid uşor; 

 Incendiile; 

 Evenimente cu pierderea Camerei de Comandă Principală; 

 Evenimentele de transport şi transfer materiale radioactive (in cazul transporturilor de 

materialele radioactive care nu sunt expediate de către CNE Cernavoda implicarea CNE se 

realizează conform responsabilităţilor stabilite în planul de intervenţie elaborat de 

autorităţile publice); 

 Evenimentele externe (fenomene meteorologice severe -vânturi puternice, fulgere, tornade, 

temperaturi extreme; inundaţii; cutremure; incendii provenite din surse naturale; 

evenimente cauzate de activităţi umane externe (alte instalaţii industriale; 

 transport rutier, feroviar sau naval al vehiculelor încărcate cu substanţe explozive; 

 activităţi militare; 

 Evenimente de protecţie fizică. 
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Situaţiile de urgenta la CNE Cernavoda se clasifică după cum urmează: 

 Alerta - evenimente care implică o reducere necunoscută sau semnificativă a nivelului de 

protecţie a populaţiei sau personalului de pe amplasament; se informează Centrul de 

Răspuns la Urgenţă al CNCAN în cel mult 2 ore dupa declararea Alertei; 

 Urgenta pe Unitate - evenimente care implică o reducere majoră a nivelului de protecţie 

radiologică a personalului aflat in unitatea în care are loc evenimentul. Se activează 

structura de urgenţă în formă extinsă a CNE Cernavoda, se iau acţiuni prompte pentru 

reducerea consecinţelor evenimentului şi pentru protejarea personalului aflat în unitatea 

afectată şi se informează autoritatea competentă şi autorităţile publice; 

 Urgenta pe Amplasament - evenimente care implică o reducere majoră a nivelului de 

protecţie radiologică a personalului aflat în unitatea în care are loc evenimentul. Se 

activează structura de urgenţă în forma extinsă a CNE Cernavoda, se iau acţiuni prompte 

pentru reducerea consecinţelor evenimentului şi pentru protejarea personalului aflat în 

unitatea afectată şi se informează autoritatea competentă şi autorităţile publice pentru 

protecţia populaţiei; 

 Urgenţă Generală -.evenimente care reprezintă un risc real sau major de emisie 

accidentală de material radioactiv în mediu sau de expunere Ia radiaţii ca urmare a 

distrugerii barierelor de protecţie şi justifică implementarea măsurilor urgente de protecţie 

în afara amplasamentului. Personalul neesenţial de pe amplasament este evacuat şi se 

notifică autoritatea competenta si autorităţile publice pentru a pune în aplicare măsurile de 

protecţie pentru populaţia din interiorul zonei de protecţie preventivă. 
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SECURITATEA NUCLEARĂ 

 

Implementarea unor măsuri de securitate 

nucleară pentru a preveni accidentele nucleare şi 

accidentele cu radiaţii sau să limiteze 

consecinţele acestora este prezentă pe toată durata 

de viaţă a unei centrale nucleare, de la proiectare, 

construcţie, exploatare şi până la dezafectare. 

 

Menţinerea permanentă a unui înalt nivel de 

securitate nucleară în toate fazele de realizare şi 

exploatare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare este de o 

importanţă vitală şi constituie prima prioritate pentru CNE Cernavodă. 

Gradul înalt de securitate nucleară este asigurat de modul în care obiectivele şi instalaţiile nucleare 

sunt proiectate, construite, puse în funcţiune şi exploatate.  

Documentul cuprinzând Politica de securitate nucleară elaborat în cadrul Societăţii Naţionale 

“Nuclearelectrica” SA şi aprobat de Autoritatea de reglementare în domeniul nuclear din România 

garantează performanţe deosebite în toate activităţile importante pentru asigurarea securităţii 

nucleare, în toate fazele de realizare şi exploatare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare.  

Acest document confirmă şi întăreşte faptul că securitatea nucleară are prioritate maximă faţă de 

cerinţele legate de producţie sau de termenele planificate în realizarea activităţilor de investiţii.  

Securitatea nucleară ca domeniu este un ansamblu de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să:  

- Asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţă;  

- Să prevină şi să limiteze deteriorarea acestora;  

- Să asigure protecţia personalului, populaţiei şi a mediului înconjurător împotriva iradierii sau 

contaminării radioactive. 

 

RADIOACTIVITATEA 

 

Trăim cu Radiaţii 

Radiaţia este un fapt de 

viaţă. Ea este prezentă în 

natură şi poate fi produsă 

artificial. Radiaţia de 

origine naturală există în tot 

mediul înconjurător, pe 

când radiaţia de origine 

artificială a fost folosită de 

câteva decenii. Radiaţiile naturale şi artificiale nu sunt diferite nici ca tip, nici ca efect. În medie, 

radiaţia de origine naturală produce expunerea cea mai mare asupra oamenilor. Expunerea la 

radiaţia de origine artificială este uşor de controlat. 

Radiaţia de origine naturală poate ajunge la Pamânt din spaţiul cosmic, pamântul însuşi este 

radioactiv, iar radioactivitatea naturală este prezentă în alimente şi în aer. Fiecare dintre noi este 

expus la radiaţia naturală într-o măsură mai mare sau mai mică, iar cele mai multe persoane 

primesc cea mai mare parte a dozei de la expunerile la surse naturale de radiaţii. 

 

 

 

Securitatea nucleară include toate 

măsurile tehnice și organizaționale 

luate pentru a proteja lucrătorii, 

populaţia și mediul împotriva 

pericolului radiațiilor ionizante. 

Radioactivitatea este un fenomen natural. Trăim 

înconjuraţi de radiaţii. Propriul corp emite radiaţii 

ionizante. 48% din iradierea din cursul vieţii noastre 

se datorează imagisticii medicale. 
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Radiaţia Cosmică 

Originea radiaţiei cosmice este un subiect în discuţie. Unii specialişti sunt de părere că ar veni în 

special din galaxia noastră, alţii că ar veni din afara ei. Şi Soarele este o sursă de radiaţii cosmice 

în timpul erupţiilor solare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiaţii Gamma Terestre 
Toate materialele din scoarţa pământului sunt radioactive. Se crede că energia rezultată din 

radioactivitatea naturală din adâncul Pământului contribuie la mişcările scoarţei. Uraniul, toriul şi 

potasiul – 40 contribuie la această energie. Radiaţiile gamma emise de radionuclizii tereştrii 

iradiază întregul corp uman mai mult sau mai puţin uniform. Doarece materialele de construcţie 

sunt extrase din pământ sunt şi ele radioactive iar populaţia este iradiată atât în casă cât şi în aer 

liber. Dozele sunt afectate de geologia ţinutului şi de structura clădirilor.  

 

Produsele de Dezintegrare ale Radonului  

Când gazele radon sau toron ies din pământ în atmosfera ele se dispersează în aer şi concentraţiile 

sunt mici. Totuşi, când pătrund într-o locuinţă, fie prin pereţi fie prin podea, concentraţiile cresc 

din cauza lipsei unei alimentări cu aer proaspăt din exterior. Produsele imediate de dezintegrare 

ale radonului-222 şi radonului-220 sunt radionuclizi cu timpi de înjumătăţire scurţi care se 

atasează de particulele de praf din aer. Când acestea din urmă sunt inhalate, iradiază plămânul. 

 

Radioactivitatea Alimentelor 

În aer, alimente şi apă sunt prezenţi şi alţi radionuclizi din seriile uraniului şi toriului, în particular 

plumb-210 şi poloniu-210; aceştia iradiază ţesuturile interne ale organismului. Potasiul-40 este 

introdus în organism odată cu alimentele şi reprezintă sursa majoră de iradiere internă, cu excepţia 

produselor de dezintegrare ale radonului. Un număr de radionuclizi, cum ar fi carbonul-14, sunt 

creaţi în atmosferă de radiaţii cosmice, iar aceştia contribuie şi ei la iradierea internă.  

 

 

Unitatea de măsură pentru radioactivitate 

Becquerel ( Bq) este o unitate de măsură a radioactivității. Această unitate a fost denumită după 

fizicianul francez Antoine Henri Becquerel, care în anul 1903 a primit împreună cu Marie Curie 

premiul Nobel pentru descoperirea fenomenului de radioactivitate. Unitatea becquerel stabilește 

numărul de nuclee care se dezintegrează pe secundă: 1 Bq = 1dez* s−1 

 

 

 

 

raze cosmice 

Razele cosmice 

ar putea sta la 

originea vieţii 

pe Pământ 
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Ce este doza? 

Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre 

energia cedată de radiaţiile ionizate şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert (Sv). Pentru o 

persoană din populaţie doza maximă pe care o poate primi în decursul unui an este de 1mSv.  

 

Ce reprezintă un microsievert (1μSv)? 

1μSv = 0.001 mSv 

 

Este bine de ştiut că 1μSv este echivalent cu: 

- 1/200 din doza primită într-un zbor cu avionul cu reacţie; 

- 1/10 din doza datorată eliberărilor radioactive în mediu ale unei centrale nucleare timp de 

un an; 

- diferenţa dintre dozele primite din radiaţia cosmică de către două persoane care locuiesc la 

etajul întâi, respectiv la etajul şapte; 

- 1/50 din doza medie la o singură radiografie pulmonară. 

Organismul uman este permanent expus la radiaţii dintr-o diversitate de surse naturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limita maximă a dozei de radiaţii permisă în cazul persoanelor 

angajate în intervenţii de urgenţă, pentru salvarea de vieţi.

[ 500.000 μSv/ an]

Limita maximă a dozei de radiaţii permisă pentru lucrătorii 

expuşi profesional, poliţie şi pompieri care se angajează în 

prevenirea dezastrului.

[ 100.000 μSv/ an]

Doza de radiaţii

(microSievert:  μSv)

500.000

100.000

10.000

1.000

100

10

Doza de radiaţii

(microSievert:  μSv)

500.000

100.000

10.000

1.000

100

10

Limita  dozei pentru populaţie într-un an

(cu excepţia asistenţilor medicali).

[ 1.000 μSv/ an]

Examinare radiografică 

gastrointestinală cu raze X.

[ 600 μSv/ examinare]

Examinare radiografică toracică cu raze X.

Doza de radiaţii permisă de autoritatea de reglementare 

(CNCAN) în jurul Centralei Nucleare de la Cernavodă este de 

100 μSv/an pentru fiecare unitate.

[~10.000 μSv/ an]

Doza de radiaţii într-un an în 

Guarapari (Brazilia).

Doza de 

radiaţii 

naturale 

într-un an.
Media 

globală

Echivalentul dozei datorat 

consumului a 365 de banane (una pe 

zi timp de un an.

[ 36 μSv/ an]

[ 10 μSv/ an]

[ 50 μSv/ examinare]

O călătorie cu 

avionul între 

Bucureşti şi 

New York 

(Tur-Retur).

Doza de radiaţii datorita functionarii 

CNE Cernavodă este < 10 μSv/an.

Tomografie Computerizată toracică

[ 6.900 μSv/ scanare]

[~2.400 μSv/ an]

Spaţiu 0,39 mSv Ingerare 0,29 mSv

Sol  0,48 mSv Radon absorbit 

din aer 1,26 mSv

[~2.400 μSv/ an][~2.400 μSv/ an]

Spaţiu 0,39 mSv Ingerare 0,29 mSv

Sol  0,48 mSv Radon absorbit 

din aer 1,26 mSv

În Cernavodă doza de radiaţii naturale 

înregistrate este de 680 μSv/an.

Radiaţia 

cosmică creşte 

proporţional cu 

altitudinea.

[~200 μSv/ circuit]

Valoarea minimă a dozei de 

radiaţii standard.

Doza de radiaţii naturale înregistrate în

Miercurea Ciuc este de 1080 μSv/an.

Fumatul a 30 de tigari pe zi timp de 

un an. [ 400 μSv)

NATURALĂ 

87% 

ARTIFICIALĂ 

13% 

Interna 

17% Radon 

32% 

Toro

n 5% 

Radiaţii gamma (γ) 

19% 

Radiaţii cosmice 

14% Medicală 

11,5% 

Deversări radioactive 

0,1% Profesională 

0,4% 

Depuneri radioactive 

0,5% 

 

Diverse 

0,5% 

Viaţa pe Pământ a 

apărut şi a evoluat în 

prezenţa radiaţiilor! 

 

Expunerea la radiaţii a populaţiei. 

Contribuţiile la echivalentul dozei 

efectiv mediu. 
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CNE CERNAVODĂ  

GESTURI MICI EFECTE MARI 

 

Pentru operarea CNE Cernavodă peste 

2000 de oameni lucrează zilnic 

împreună. Bunele practici de lucru se 

cumulează şi pot fi un câştig important. 

De aceea, permanent se organizează 

campanii de împrospătare a 

cunoştinţelor sau de comunicare a 

aşteptărilor privind protecţia mediului. 

ORGANIZARE 

 

Centrala nuclearoelectrica Cernavodă este organizată în departamente şi servicii astfel: 

EXPLOATARE: operarea şi controlul unităţilor 1şi 2 în condiţii de siguranţă pentru a produce 

energie electrica şi termică în mod eficient. 

ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII: menţinerea instalaţiilor şi echipamentelor în cea mai bună stare 

de funcţionare. 

DIRECŢIA TEHNICĂ: menţinerea marginilor de proiectare şi operare pentru toate sistemele din 

responsabilitate, asigurarea suportului tehnic optim pentru operare, asigurarea implementării la 

timp şi în limitele bugetului aprobat a proiectelor de investiţii. 

RADIOPROTECŢIE: gestiunea deşeurilor şi efluenţilor radioactivi, radioprotecţia personalului, a 

populaţiei şi a mediului. 

SECURITATE NUCLEARA: securitatea nucleara este o responsabilitate colectiva. Conceptul 

de cultura de securitate nucleara este valabil pentru fiecare angajat din organizatia nucleara de la 

membrii consiliului de administratie pana la orice lucrator din centrala. Nimeni din organizatie nu 

este scutit de obligatia de a trata securitatea nucleara ca pe o prioritate absoluta.  

ACHIZIŢII ŞI CONTROL MATERIALE: gestiunea cererilor de procurare materiale şi servicii, 

administrare depozite materiale, contabilitate, analize cost-buget. 

RESURSE UMANE: asigurarea personalului necesar exploatării în condiţii de securitate nucleară 

şi eficienţă economică a unităţilor acesteia şi administrarea relaţiilor de muncă cu angajaţii. 

PREGĂTIRE ŞI AUTORIZARE PERSONAL: pregătirea personalului centralei pentru 

îmbunătăţirea continuă a performanţelor individuale şi pentru eliminarea erorilor care ar putea 

afecta în mod negativ securitatea nucleară şi populaţia. 

În fiecare zi, activităţile și obiceiurile noastre de 

consum au un impact asupra 

mediului înconjurător. Prin gesturi mici și unele 

modificări ale obiceiurilor, aceste efecte pot fi reduse 

drastic. 
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RELAŢII PUBLICE: realizarea unei informări prompte şi corecte a personalului şi publicului 

pentru creşterea nivelului de cunoaştere şi de acceptare a energiei nucleare de către public, pentru 

consolidarea imaginii şi a relaţiei de parteneriat cu comunitatea locală şi populaţia în general, 

eficientizarea şi intensificarea comunicării în centrală – instrument de creştere a performanţelor  

personalului centralei. 

DEZVOLTARE ŞI MONITORIZARE SISTEME DE MANAGEMENT: gestiunea auditurilor 

interne şi externe pentru verificarea conformării cu standardele, dezvoltarea sistemului de 

management în conformitate cu recomandările Agenţiei de la Viena sau ale Comisiei Europene. 

 

PROTECŢIA PERSONALULUI 

 

Securitatea şi sănătatea personalului 

propriu si contractor se înscrie între 

principiile de îmbunătăţire continuă 

ale CNE Cernavodă. 

 

Sanatatea si Securitatea 

Personalului  

CNE Cernavodă acordă o atenţie deosebită asigurării unui mediu de lucru curat şi sigur pentru toţi 

angajaţii săi precum şi a personalului contractor care lucrează permanent sau temporar în centrală. 

Aspectele de sănătate şi securitatea muncii alături de cele de securitate nucleară, calitate sau 

mediu sunt luate în considerare la stabilirea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi 

lung cu privire la personal. 

Planificarea activităţilor de execuţie şi control se face cu luarea în considerare a tuturor riscurilor 

asociate efectuării activităţilor. 

Obiectivele referitoare la securitatea şi sănătatea personalului au alocat un înalt grad de prioritate 

şi sunt evaluate periodic, iar rezultatele raportate conducerii. Atunci când se constată degradarea 

performanţei programelor de sănătate şi securitate se dispun măsuri corective imediate pentru 

corectarea situaţiilor semnalate. 

 

Standardul OHSAS permite verificarea şi certificarea unei 

organizaţii care are implementat un sistem de management 

integrat ce îi permite îndeplinirea obligaţiilor în materie de 

sanatate si securitate in munca şi a obiectivelor referitoare la 

mediul de lucru. 

Certificarea OHSAS este voluntară şi reprezintă modalitatea 

prin care organizaţia se înscrie în directia pusă la punct de 

Organizaţia Internaţională a Muncii. 
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RADIOPROTECŢIE 

 

Limita legală de doză pentru persoane expuse 

profesional în România este de 20 mSv/an. CNE 

Cernavodă a stabilit pentru personalul care 

operează centrala nuclearoelectrică (personal 

propriu şi contractori) o limită de doză de 14 

mSv/an.  

Radioprotecţia, sau protecţia contra radiaţiilor 

ionizante, se bazează pe trei principii: 

a) expunerea la radiaţii ionizante trebuie să fie 

justificată în prealabil de raportul între beneficiile 

economice, sociale sau de altă natură şi 

prejudiciile pe care le poate cauza. 

b) expunerea la radiaţii trebuie menţinută la cel mai  mic nivel rezonabil posibil. 

c) pentru public dozele nu trebuie să depășească limitele stabilite pentru populație de către 

autoritatea competentă. 

DOZE PENTRU PERSONAL EXPUS PROFESIONAL 

 

Operarea unei instalaţii nucleare pentru producerea de energie electrică şi termică are loc in 

conditii de lucru cu pericole radiologice, a căror gestionare necesită utilizarea unor practici de lucru 

speciale astfel incat riscul radiologic sa fie gestionat in mod corespunzator pentru asigurarea 

siguranţei personalului şi a instalatiei. 

La sfarsitul anului 2017 valorile indicatorilor de performanta de radioprotectie strategici, 

raportati la tintele anuale, sunt: „Doza colectiva totala pe centrala” 507.47 om mSv fata de tinta de 

530 om mSv (verde); „Doza colectiva interna” 89.57 om mSv, fata de tinta de 95 om mSv (verde).  

Limitele de doza legale si administrative nu au fost depasite. Cea mai mare doza 

individuala la sfârşitul anului 2017 a fost de 5.717 mSv (limita administrativa este 14 mSv/an; 

doza individuala maxima, stabilita ca indicator de performanta ALARA a fost 6.5 mSv). Doza 

individuala interna maxima la sfarsitul anului 2017 a fost 1.977 mSv (doza individuala interna 

maxima, stabilita ca indicator de performanta ALARA a fost 3 mSv). 

CNE Cernavodă face parte din grupul 

centralelor nuclearoelectrice care 

garantează cea mai bună protecţie la 

radiaţii pentru angajaţii proprii şi 

contractori. 
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Realizarea acestor obiective este urmărită prin procesul ALARA, iar comitetele ALARA îşi 

desfăşoară activitatea cu rezultate excelente. Mentinerea angajamentului organizatiei pentru 

reducerea expunerii personalului a condus la obtinerea unor rezultate de top privind dozele colective 

incasate, care au plasat ambele unitati in primele 25% din centralele evaluate de WANO. 

ALARA  = as low as reasonably achievable  - cât mai scăzut rezonabil posibil. 

 

MĂSURAREA RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI  

Pentru protecţia populaţiei şi a mediului înconjurător CNE Cernavodă sunt prevăzute programe de 

măsurare a radioactivităţii în aer, apa, sol, alimente. 

Prin programul de Supraveghere Radiologică a Mediului este analizat un mare număr de probe 

pentru a se stabili conţinutul de radionuclizi naturali sau artificiali. Tipurile de probe analizate 

sunt următoarele: aer (particule sub formă de aerosoli, iod, vapori de apă), sol, sediment, depuneri 

atmosferice, probe alimentare (lapte, peşte, carne de porc, vita şi pui, legume, fructe). 

Lunar sunt analizate probe de apă freatică de adâncime, precum şi probe de apă potabilă recoltate 

din reţeaua de canalizare a oraşului Cernavodă şi din fântânile din zonă.  

De asemenea sunt efectuate şi măsurări ale dozei gamma externe.  
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DOZE PENTRU POPULAŢIE 

 

Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic se face şi se raportează către autorităţi pe baza 

emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu, folosind pentru calcul un model 

autorizat de autorităţi. 

 

Evolutiile dozei pentru o persoana din grupul critic, in perioada 1997 – 2017 

Aşa cum se poate observa din graficul prezentat doza pentru o persoană din public, calculată pe 

baza rezultatelor analizelor programului de monitorizare a efluenţilor este de aproximativ o sută 

de ori mai mică decât doza legală. Acestea sunt valori calculate în mod conservativ, pe baza unui 

model care consideră că persoana respectivă este supusă iradierii pe toate căile: aer, apa, alimente 

produse în vecinătatea centralei şi o dietă standard, fiind mult supraevaluate. 

Dozele calculate pe baza rezultatelor programului de monitorizare radiologică a mediului care 

sunt mai apropiate de valorile reale, sunt chiar de două mii de ori mai mici decât limitele legale de 

doză. 
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PREGĂTIREA CONTINUĂ A PERSONALULUI 

 

Principiul îmbunătățirii continue se bazează pe instruirea personalului. 

Cerinţele de pregătire care asigură 

cunoştinţele şi îndemânările necesare 

desfăşurării activităţii personalului 

centralei au fost identificate şi personalul 

este pregătit conform acestor cerinţe 

înainte de a lucra independent. 

În 2017, numărul de ore de pregătire s-a 

ridicat la 189274 ore sau 6,12% din totalul  

orelor lucrate. 

Pregătirea tehnică şi cea referitoare la 

securitatea nucleară şi protecţia mediului 

reprezintă mai mult de  90 % din ansamblul 

pregătirii.   

 

 

COMUNICAREA INTERNĂ 

 

6.12 % din totalul orelor lucrate sunt dedicate 

pregătirii 

90% din orele de pregătire sunt 

dedicate pregătirii tehnice, de 

securitate nucleară şi protecţie a 

mediului. 
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În colaborare cu toate departamentele , biroul relaţii publice are misiunea de sensibilizare a 

personalului la obiectivele stabilite în materie de securitate nucleară şi protecţia mediului. 

Principalele canale utilizate sunt infochioşcurile, reţeaua internă de informaţii “INTRANET”, 

mesaje transmise prin e-mail, broşuri şi afişe. 

 

CNE CERNAVODĂ ŞI MEDIUL  

 

Activitatea CNE Cernavodă este supravegheată prin structurile locale si/sau centrale de către 

Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii şi  CNCAN şi se conformează limitelor şi condiţiilor 

legislative, si a celor specifice stabilite prin autorizatii. 

 

SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU 

 

CNE Cernavodă are stabilite şi implementate cerinţe specifice care să conducă la micşorarea 

impactului asupra mediului ca urmare a desfăşurării activităţilor centralei. 

Următoarele principii aliniate la politica generală a CNE stau la baza desfăşurării activităţilor care 

pot avea impact asupra mediului: 

1. Pregătirea şi realizarea oricărei activităţi va fi analizată din punct de vedere al: 

- Efectelor asupra ecosistemelor; 

- Utilizării eficiente a energiei şi resurselor; 

- Prevenirii poluării; 

2. CNE Cernavodă asigură: 

- Implementarea cerinţelor legislative de mediu în toate procesele centralei (acolo unde se 

aplică); 

- Integrarea factorilor de mediu şi sociali în planificarea, luarea deciziilor şi practicile de 

lucru; 

- Pregătirea, încurajarea şi responsabilizarea întregului personal pentru efectuarea tuturor 

activităţilor astfel încât impactul asupra mediului sa fie redus aplicând principiul ALARA; 

- Evaluarea performanţelor de mediu şi comunicarea continuă şi eficientă cu organizaţiile 

civile interesate, comunitatea locală şi autorităţile de reglementare şi control cu privire la 

îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu; 

3. Pentru orice categorie (tip) de activităţi se stabilesc aspectele de mediu precum şi măsurile de 

reducere a impactului asupra mediului. Procedurile de lucru, planurile de lucru, dispoziţiile de 

lucru includ explicit aceste măsuri. 

4. Impactul asupra mediului este stabilit în baza evaluării fiecărei activităţi şi pentru fiecare 

lucrare. 

5. Orice serviciu/lucrare efectuată de contractanţi se desfăşoară numai în baza unei convenţii de 

mediu semnate între părţi, convenţie ce reprezintă parte integrantă din contract. 
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6. Orice modificare de proiect este implementată şi ulterior pusă în funcţiune şi exploatată cu 

condiţia deţinerii acordurilor/ avizelor/ autorizaţiilor emise de autorităţile de mediu şi de 

autorităţile cu atribuţii specifice. Încă din stadiul de iniţiere a modificării se evaluează 

standardele/ actele normative de mediu aplicabile modificării aflate în responsabilitatea CNE 

Cernavodă în calitate de beneficiar. 

7. Orice defecţiune sau avarie apărută în funcţionarea CNE Cernavodă care are sau poate avea un 

impact negativ asupra populaţiei sau mediului va fi adusă în mod operativ la cunoştinţa 

autorităţilor de mediu şi autorităţilor cu responsabilităţi specifice. 

8. Rapoartele către autorităţi se fac cu prioritate astfel încât să se respecte termenele la care sunt 

solicitate. 

 

ANALIZA DE MEDIU 

 

 

Analiza de mediu reprezintă o analiză iniţială aprofundată a aspectelor de mediu, a impactului 

asupra mediului și performanţei de mediu care decurg din activităţile, produsele și serviciile CNE 

Cernavodă. 

Pentru toate activităţile din CNE Cernavodă a fost realizată o analiză de mediu. Această analiză a 

presupus identificarea aspectelor de mediu, a impactului direct sau indirect asupra mediului, a 

naturii impactului (adică impact direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi 

lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) şi a măsurilor necesare pentru eliminarea sau 

reducerea la minimum posibil a oricărui efect negativ asupra mediului. 

Activităţile desfăşurate în cadrul CNE Cernavodă  includ: 

 activităţile de exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor din CNE Cernavodă, în condiţii 

normale şi anormale de funcţionare, de pornire, oprire, tranzienţi, situaţii de urgenţă, 

 activităţile de întreţinere şi reparaţii, 

 proiectele şi modificările de proiect, 

 activităţile de îmbunătăţire a sistemelor şi instalaţiilor centralei incluzând modernizări, 

retehnologizări şi modificări ale acestora, 

 activităţile de depozitare şi transfer/ transport în instalaţie, 

 activităţile desfăşurate pe baza de contracte de servicii sau de achiziţii produse, 

Toate activităţile umane industriale sau nu au un 

impact asupra mediului! 

Scopul nostru este să găsim soluţii eficiente pentru a 

limita acest impact! 
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 activităţile suport şi auxiliare, 

 orice modificare şi situaţie anormală corelată cu activitatile de mai sus. 

Analiză de mediu a presupus o analiză aprofundată: 

 a aspectelor de mediu directe şi indirecte, 

 a impactului asupra mediului și 

 a performanței de mediu  

care decurg din activitățile specifice CNE Cernavodă. 

ASPECTE SEMNIFICATIVE DE MEDIU INDIRECTE 

 

Aspectele de mediu indirecte apar ca rezultat al interacţiunii CNE Cernavodă cu terţe părţi 

(contractanţi de produse şi servicii). Orice activitate prestată la CNE Cernavodă pe bază de contract 

se desfăşoară după ce a fost încheiată şi semnată o convenţie de mediu, ce reprezintă parte integrantă 

din contract. 

Aspecte de mediu indirecte pot fi: 

 legate de ciclul de viaţă al produsului (proiectare, dezvoltare, ambalare, transport, utilizare 

și recuperare/eliminare a deșeurilor); 

 performanţele, gama şi natura serviciilor de mediu ale contractanţilor, subcontractanţilor şi 

furnizorilor; 

 gama şi natura serviciilor; 

 noi pieţe. 

Aspectele de mediu indirecte sunt identificate în Convenţiile de Mediu incheiate cu firmele 

contractante care presteaza servicii sau achizitioneaza produse ce pot avea impact asupra mediului. 

Aceasta cerință este inclusă în procedura de proces RD-01364-Q10 „Procesul de management de 

mediu la CNE Cernavodă” și un model cadru de Convenție de Mediu este atașat fiecărei 

documentații de achiziție în scopul acceptării condițiilor generale aplicabile de către ofertanți. La 

semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător. Convenţia de mediu se personalizează și 

completează cu informațiile în legătură cu activitățile contractate, impactul potențial asupra 

mediului, măsurile și documentele și/sau legislația aplicabilă pentru eliminare sau minimizare a 

impactului negativ de mediu. Implementarea măsurilor de reducere a impacturilor de mediu este 

atent urmărită de către derulatorul tehnic de contract, agentul de procurare și Grupul de Protecția 

Mediului constituit conform Ordinul nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor 

referitoare la activitatea de protecţie a mediului de către operatorii economici cu activitate 

industrială - extras aplicabil:  

“Art. 2. - (1) Operatorii economici au obligaţia să înfiinţeze un compartiment cu atribuţii în 

domeniul protecţiei mediului, care este în directa coordonare a directorului/directorului general. 

Art. 3. - Compartimentele menţionate la art. 2 alin. (1) au următoarele atribuţii principale:  

a) elaborarea programelor de acţiune pentru protecţia mediului, cu includerea măsurilor specifice 

de reducere şi prevenire a impactului negativ asupra mediului;  

b) pregătirea documentaţiei necesare pentru autorizare/reautorizare;  
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c) elaborarea planurilor de intervenţie în caz de poluare accidentală şi asigurarea dotării cu materiale 

de intervenţie; 

d) fundamentarea necesităţii elaborării de studii de impact, expertize tehnice şi evaluare a riscului, 

altele decât cele prevăzute de legislaţia în materie;  

e) verificarea conformării cu legislaţia de mediu, cu precădere la instalaţiile şi echipamentele 

identificate ca surse potenţiale de poluare;  

f) întocmirea rapoartelor periodice privind activitatea de protecţie a mediului, pe care le supune 

aprobării conducerii;  

g) coordonarea activităţii de instruire a personalului cu privire la problematica protecţiei mediului.“ 

 

In conformitate cu prevederile Legii privind protecţia mediului şi a legislaţiei subsecvente şi 

specifice, agenţii economici care prestează activităţi supuse autorizării de mediu la sediul 

Beneficiarului nu necesită autorizare de mediu. Activitatea la sediul beneficiarului este supus ă 

limitelor şi condiţiilor din autorizaţia de mediu a acestuia (beneficiarului). In consecinţă, aspectele 

de mediu identificate prin analiza activităţilor Contractorilor la sediu CNE Cernavoda sunt aspecte 

indirecte şi sunt identificate prin Convenţia de mediu personalizată – parte integrantă a Contractului 

de prestări servicii. Acestea se determină luând în considerare potenţiala afectare a factorilor de 

mediu, personalului şi populaţiei şi măsurile compensatorii vizează încadrarea în cerinţele şi limitele 

prevăzute prin autorizaţiile CNE coroborat cu prevederile legislaţiei şi standardelor specifice 

aplicabile. 

 

Aspectele de mediu indirecte identificate la CNE Cernavoda în urma analizării convenţiilor de 

mediu sunt: 
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IDENTIFICARE 

ASPECT DE 

MEDIU 

SURSA 
MĂSURI NECESARE PENTRU 

DIMINUAREA IMPACTULUI DE MEDIU 
OBSERVAŢII 

GENERARE 

DEŞEURI 

Lucrări executate de firme contractoare în - Zona 

Radiologică 1, Zona Radiologică 2 sau 3, - Amplasament 

CNE Cernavoda  

- Obiective exterioare CNE Cernavoda  (Campus, SEIRU 

etc) 

 Deşeuri generate în situaţie normală de funcţionare  

 Deşeuri generate în situaţie anormală de funcţionare 

 Deşeurile radioactive se gestioneaza conform 

programului“Gospodărirea deşeurilor 

radioactive la CNE Cernavoda”. 

 Deşeurile neradioactive se vor colecta selectiv 

conform programului– „Administrare deşeuri 

industriale neradioactive în cadrul CNE 

Cernavoda” 

 În situaţia în care, Prestatorul va prelua deşeurile 

rezultate din activitatea prestată, aceasta se va 

realiza numai cu respectarea legislaţiei în 

vigoare  

Reglementat 

prin Autorizația 

de Funcționare 

emisă de 

CNCAN și 

Autorizația de 

Mediu emisă 

prin HG 

GENERARE 

EFLUENŢI 

GAZOŞI 

NERADIOACTIVI 

noxe auto, praf, 

substanţe organice 

volatile – COV 

 

Lucrări executate de firme contractoare în afara Zonei 

Radiologice  - Amplasament CNE Cernavoda, Obiective 

exterioare CNE Cernavoda  (Campus, SEIRU etc) 

Se vor lua măsuri compensatorii pentru reducerea 

prafului (de exemplu: stropire cu apa)  

Instalarea unor bariere de protecţie impotriva 

prafului. 

Acoperirea cu prelate a echipamentelor din zonă. 

Reglementat 

prin Autorizația 

de Funcționare 

emisă de 

CNCAN și 

Autorizația de 

Mediu emisă 

prin HG 

GENERARE 

EFLUENŢI 

GAZOŞI 

RADIOACTIVI 

 

Lucrări executate de firme contractoare în Zona 

Radiologica 1, 2, sau 3 

Prevenirea şi detectarea scurgerilor din sisteme 

Măsuri compensatorii de monitorizare   

Reglementat 

prin Autorizația 

de Funcționare 

emisă de 

CNCAN 
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IDENTIFICARE 

ASPECT DE 

MEDIU 

SURSA 
MĂSURI NECESARE PENTRU 

DIMINUAREA IMPACTULUI DE MEDIU 
OBSERVAŢII 

GENERARE 

EFLUENŢI 

LICHIZI 

NERADIOACTIVI 

 

Lucrări executate de firme contractoare cu posibilitatea 

deversării (evacuări de efluenţi sau scăpări accidentale) în 

canalizarea pluviala, canalizarea menajeră, canalul de 

evacuare apă caldă către Dunăre (via Seimeni) 

Se vor respecta măsurile stabilite în procedurile 

centralei. 

Se vor respecta conditionarile din Autorizatia de 

Gospodarire a Apelor pentru CNE Cernavoda si din 

alte avize si acorduri detinute de CNE Cernavoda 

pentru efectuarea lucrarilor. 

Notificarea autorităților în cazul scurgerilor 

accidentale în efluent se va realiza conform 

procedurilor. 

Reglementat 

prin Autorizația 

de Gospodărire 

Ape și 

implementat 

conform 

Protocol cu 

ABADL 

GENERARE 

EFLUENŢI 

LICHIZI 

RADIOACTIVI 

Lucrări executate de firme contractoare în Zonele 

Radiologice  

la sisteme/echipamente ce vehiculează fluide radioactive 

Prevenirea, detectarea şi recuperarea scurgerilor 

din sisteme 

Reglementat 

prin Autorizația 

de Funcționare 

emisă de 

CNCAN 

AFECTARE SOL 

 

Lucrari executate de firme contractoare  pe Amplasamentul 

CNE Cernavoda, obiective exterioare CNE Cernavoda 

(Campus, SEIRU etc) 

Curaţarea zonei prin imprastierea de material 

absorbant (in functie de natura poluantului) şi/sau 

decopertarea zonei. Reglementat 

prin Autorizația 

de Mediu emisă 

prin HG 
ZGOMOTE / 

VIBRAŢII 

 

Lucrari executate de firme contractoare cu echipamente sau 

lucrările generatoare de zogomot/vibraţii 

 

Încadrarea nivelului de zgomot/vibraţii în limitele 

legale 
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IDENTIFICARE 

ASPECT DE 

MEDIU 

SURSA 
MĂSURI NECESARE PENTRU 

DIMINUAREA IMPACTULUI DE MEDIU 
OBSERVAŢII 

UTILIZARE DE 

SUBSTANȚE ȘI 

PRODUSE CHIMICE 

Lucrari executate de firme contractante in instalatiile 

tehnologice ale sucursalei CNE Cernavoda : conservare, 

vopsitorii, protectii rezervoare, degresari, conditionari 

chimice, etc. 

 

Se respecta procedura SI-01365-CH1 „ 

Administrarea produselor chimice” . Se 

monitorizeaza introducerea substantelor si 

compusilor chimici numai cu respectarea 

cerintelor specifice pentru domeniul nuclear si 

respectarea legislatiei comunitare si internationale 

(REACH si CLP). Raportarea inventarelor se 

efectueaza in SIM conform cerintelor autoritatii 

locale de protectia mediului. 

Reglementat 

prin Autorizația 

de Funcționare 

emisă de 

CNCAN și 

Autorizația de 

Mediu emisă 

prin HG 
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ASPECTE SEMNIFICATIVE DE MEDIU DIRECTE 

 Emisii atmosferice 

 Emisii în apă 

 Deşeuri 

 Utilizarea resurselor naturale şi a materiilor prime 

 Probleme locale (zgomot, vibraţii, mirosuri) 

 Utilizarea terenurilor 

 Emisii atmosferice legate de transporturi 

 Riscurile de accidente de mediu şi situaţii de urgenţă 

 

Factori ce pot influenţa mediul 

În procesul de identificare a aspectelor de mediu au fost analizate activităţile ţinându-se cont de 

următorii factori: 

 emisiilor de poluanţi în aer, 

 evacuărilor de poluanţi în apă, 

 poluarea solului şi subsolului, evacuările pe sol/ subsol, 

 utilizarea de produse chimice, 

 consumul de resurse (apă, combustibil),  

 generarea de deşeuri (radioactive, industriale neradioactive periculoase sau nepericuloase),  

 producerea de zgomot, 

 emisii de căldură, radiaţii, vibraţii, 

 afectarea biodiversităţii (faunei, florei), 

 scurgeri tehnologice din echipamente/ sisteme (ulei, glicol etc.), 

 cerinţele legale/ limite autorizate, 

 consumul de energie. 

.1 ▬ Combustibil, materiale  consumabile, 

energie 

2 ▬  Consum de apa de Dunare 

3 ▬ Evacuare apa utilizata si  efluenti lichizi 

radioactivi 

4 ▬  Consum de apa freatica de adancime 

5 ▬  Deseuri radioactive solide 

6 ▬  Deseuri neradioactive 

7 ▬  Efluenti gazosi radioactivi 

8 ▬  Efluenti gazosi neradioactivi 

9 ▬  Ocuparea solului 

10 ▬  Zgomot si vibratii 
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Pentru fiecare activitate a fost stabilită o  diagrama de flux luându-se în calcul datele de intrare şi 

datele de ieşire în funcţie de care s-au stabilit aspectele de mediu. Aspectele de mediu au fost  

stabilite în baza datelor de intrare şi datelor de ieşire specifice.  

Datele de intrare sunt: materiile prime, produsele chimice ce vor fi utilizate, consumul de energie, 

consumul de apă, alte intrări, după caz. La CNE Cernavodă au fost luate în considerare 

următoarele:  

 Materii prime: apa grea, combustibil nuclear,  

 Produse chimice:   

o substanţele şi preparatele chimice utilizate în controlul chimic al sistemelor centralei, 

în activităţile de laborator, în sistemele din centrală (ex. raşini, acid clorhidric, glicol 

etc.), în activităţile de reparaţii şi întreţinere, în activităţile de decontaminare, 

dezinsecţie, curăţenie etc., 

o uleiurile şi lubrifianţii, 

o substanţele din categoria celor care diminuează stratul de ozon (ex. agenţi frigorifici),  

o vopseluri şi diluanţi, 

o gaze sub presiune etc. 

 Consumul de energie,  

 Consumul de apă: (din reţeaua de apă a oraşului, apă din puţuri, apă de Dunare etc.),  

 Altele: se introduc materii care nu sunt clar definite în categoriile anterioare (hârtie, mănuşi, 

echipamente textile de unică folosinţă etc.). 

Datele de ieşire sunt: produsele finite, emisiile în aer, emisiile în apă, deşeurile rezultate, zgomot, 

evacuările de ape, scurgerile, după caz. 

 

Pentru CNE Cernavodă au fost considerate următoarele: 

 Produse finite: energie electrică, energie termica, apa demineralizată etc., 

 Emisii în aer: toate emisiile în aer fie că sunt evacuări dirijate printr-un coş de evacuare, 

evacuari din activitatile de transport, fie că sunt evacuări într-o încapere urmate de scăpări 

în atmosferă, 

 Zgomot/ Miros/ Radiaţii: au fost incluse în listă zgomotele şi mirosurile ca emisii în aer 

dacă sunt perceptibile în exteriorul zonei analizate.  

 Emisii în apă: au fost listate toate evacuările de produse chimice în reţeaua de canalizare 

pluvială, menajeră sau în apa de suprafaţă. De asemenea se consideră emisie în apă, apa de 

răcire utilizată în fluxul tehnologic.  

 Deşeuri: la CNE Cernavoda pot fi deşeuri neradioactive periculoase/ nepericuloase sau 

deşeuri radioactive,  

 Evacuări de ape: toate evacuările de apă din orice zonă de lucru aferentă activitaţilor 

desfăsurate. 

 Scurgeri: au fost analizate toate scurgerile care pot avea loc în zonele de lucru aferente 

activitaţilor desfăsurate. 

 Substanţe toxice şi periculoase etc. 
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ASPECTE SEMNIFICATIVE DE MEDIU DIRECTE 

 

În urma analizei de mediu efectuate la CNE Cernavoda, au fost identificate aspectele directe de 

mediu pentru toate activitățile desfășurate in centrală în situații de operare normală și în cazuri de 

anormalitate. Această analiză de mediu este prezentată intr-un raport de informare anual. 

O sinteză a acestei analize se prezintă astfel:
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ASPECT 

DE MEDIU 
IMPACT DE 

MEDIU 

MASURI/ACTIUNI 

CORECTIVE DE 

IMBUNATATIRE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

OBIECTIVE / 

MOD DE 

REALIZARE  

 

REALIZARI 2017 

Emisii 

gazoase de 

tritiu  
Contribuie la 

doza de 

radiatii pentru 

populatie – 

poate crea 

probleme de 

sanatate 

persoanelor 

din public si 

afecta flora si 

fauna. 

Optimizarea emisiilor 

la nivele cât mai mici 

rezonabil de atins 

(ALARA). 

Filtrarea aerului 

inainte de evacuare. 

Reducerea scurgerilor 

din sisteme. 

 

Emisii radioactive in 

mediu  

U#1 (microSv) : < 

4.5 

Emisii radioactive in 

mediu  

U#2 (microSv) : < 4 

 

Emisii gazoase 

anuale de H-3 

<52.5microSv la 

fiecare unitate 

Emisiile gazoase de H-3 in 2017  

U1 - 1.80μSv 

U2 - 2.30μSv 

Emisii 

gazoase de 

C-14 

Emisii gazoase 

anuale de  

C-14 <15 microSv 

la fiecare unitate 

Emisiile gazoase de C-14 in 2017  

U1 - 0.24 μSv 

U2 - 0.90 μSv  

Emisii de 

Gaze 

Nobile,  

particule 

radioactive 

si iod 

radioactiv 

in atmosfera 

Emisii gazoase 

anuale de Gaze 

Nobile,  particule 

radioactive si iod 

radioactiv <0.45 

microSv la fiecare 

unitate si pentru 

fiecare radionuclid 

Nu au fost emisii gazoase de Gaze 

Nobile, particule materiale 

radioactive si Iod radioactiv in 2017 

Emisii 

lichide 

radioactive 

Contribuie la 

doza de 

radiatii pentru 

populatie  

Impact 

negativ 

asupra vieţii 

Optimizarea emisiilor 

la nivele cât mai mici 

rezonabil de atins 

(ALARA). 

Decontaminarea prin 

filtrare a lichidelor 

radioactive inainte de 

Emisii radioactive in 

mediu  

U#1 (microSv) : < 

4.5 

Emisii radioactive in 

mediu  

U#2 (microSv) : < 4 

Emisii lichide 

anuale de H-3  

<24.25 μSv la 

fiecare unitate 

Emisiile de H-3 in emisiile lichide  

Emisiile lichide de H-3 in 2017  

U1 - 0.05283μSv 

U2 - 0.028 μSv 

Emisii lichide de C-

14, I-131, izotopi de 

Emisiile lichide de C-14, I-131, 

izotopi de viata scurta si foarte scurta 
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ASPECT 

DE MEDIU 
IMPACT DE 

MEDIU 

MASURI/ACTIUNI 

CORECTIVE DE 

IMBUNATATIRE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

OBIECTIVE / 

MOD DE 

REALIZARE  

 

REALIZARI 2017 

acvatice 

Contaminare 

radioactiva a 

solului sau a 

apei în caz de 

evacuare 

necontrolata 

deversare. 

Reducerea scurgerilor 

din sisteme. 

 viata scurta si foarte 

scurta ai Iodului şi 

Particule 

radioactive 

< 0.0227 μSv la 

fiecare unitate si 

pentru fiecare 

radionuclid 

ai Iodului şi Particule radioactive in 

2017: 

U1 - 3.51E-05 μSv 

U2 - 1.60E-03 μSv 

Deseuri 

solide, 

lichide 

radioactive 

de joasă si 

medie 

activitate 

Impact 

negativ la 

evacuare; 

contaminare 

radioactiva a 

solului, 

aerului sau 

apei în caz de 

incendiu 

Reducerea volumului 

de deseuri radioactive 

generate 

Caracterizarea 

deseurilor; 

Eliberarea de sub 

regimul de autorizare 

CNCAN 

Solidificarea 

deseurilor lichide 

Incinerarea la un 

operator autorizat 

 

Eliberarea de sub 

regimul de autorizare 

a unei cantitati de 

deşeuri : > 6 m3. 

Volumul de deseuri 

radioactive, slab si 

mediu active a fost 

mentinut cat mai 

scazut posibil prin:  

-aplicarea 

criteriilor de 

segregare pentru 

toate categoriile de 

deseuri radioactive; 

-finalizarea 

procesului de 

eliberare de sub 

regimul de 

autorizare CNCAN 

a deseurilor care 

indeplinesc aceste 

conditii; a fost 

Volumul de deseuri radioactive 

produse in 2017  

deseuri solide U1-74,21 m3 U2 - 

22,98 m3 - total: 97,19 m3 

deseuri lichide organice – U1+U2 -  

2,86 m3 

deseuri solide inflamabile – U1+U2 - 

3,52 m3 

deseuri radioactive solide metalice 

eliberate de sub regimul de autorizare 

CNCAN – 8.58 m3 

deseuri textile eliberate de sub 

regimul de autorizare CNCAB 253.9 

kg (1.1 m3) 
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ASPECT 

DE MEDIU 
IMPACT DE 

MEDIU 

MASURI/ACTIUNI 

CORECTIVE DE 

IMBUNATATIRE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

OBIECTIVE / 

MOD DE 

REALIZARE  

 

REALIZARI 2017 

obtinuta aprobarea 

CNCAN pentru 

eliberarea de sub 

regimul de 

autorizare a 6651.2 

kg (8.58 m3)deseuri 

radioactive solide 

metalice si a unei 

cantitati de 253.9 

Kg (1.1 m3) deseuri 

textile;; 

-reutilizarea 

materialelor, 

sculelor, 

echipamentelor cu 

contaminare fixata; 

- decontaminarea 

centralizata cu 

personal calificat; 

- introducerea in 

zona radiologica 1 

doar a cantitatilor 

de materiale 

necesare 

desfasurarii 

lucrarilor; 

- controlul 

contaminarii 
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ASPECT 

DE MEDIU 
IMPACT DE 

MEDIU 

MASURI/ACTIUNI 

CORECTIVE DE 

IMBUNATATIRE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

OBIECTIVE / 

MOD DE 

REALIZARE  

 

REALIZARI 2017 

Emisii de 

substanţe 

chimice 

(poluanţi) în 

apele de 

suprafaţă 

Impact 

negativ 

asupra faunei 

si vegetaţiei 

Menţinerea 

concentraţiei 

biocidului la evacuare 

sub 

limita maximă admisă 

pentru efluent, prin 

autorizaţia de 

gospodărire a apelor. 

Monitorizarea 

eficientă a efluenţilor 

astfel încât 

concentraţiile de 

substanţe chimice să 

fie sub limitele 

autorizate 

Încadrarea 

impurificatorilor în 

limitele AGA (%) 

Analize control 

efluenţi neradioactivi 

efectuate (%)  

Întocmire la termen 

adrese/ rapoarte AGA 

Tratamente biocidare 

efectuate din total 

programate, U1/ U2 

(%) 

Monitorizarea 

efluentului lichid şi 

gazos neradioactiv 

în scopul asigurării 

respectării 

cerinţelor din 

Autorizaţia de 

Gospodărire a 

Apelor şi 

Autorizaţia de 

Mediu;   

Reducerea 

cantităţilor de 

substanţe chimice 

evacuate în mediu; 

 

 

Încadrarea impurificatorilor în 

limitele AGA (%) - 100 

Analize control efluenţi neradioactivi  

efectuate (%)- 100 

Întocmire la termen adrese/ rapoarte 

AGA (%) -100 

Tratamente biocidare efectuate din 

total programate, U1/ U2 (%)- in 

2017 nu s-au efectuat tratamente de 

biocidare 

 

Impact 

termic 

Contribuie la 

modificarea 

mediului 

acvatic si are 

impact asupra 

vietii acvatice 

Evaluarea impactului 

termic la evacuare in 

emisar. 

Incadrarea in limitele 

stabilite pentru 

deversare. 

Studii de impact. 

Control si monitorizare 

Conform cu Autorizaţia de 

Gospodărire a Apei 

temperatura apei la 

ieşirea din centrală 

trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

 în bieful II al 

Canalului Dunăre – 

Marea Neagră,  va fi 

de maxim  10°C peste 

Respectarea 

conditiilor si 

limitelor din AGA in 

vigoare si Protocol 

cu ABADL. 

Determinare zilnica 

a temperaturii prin 

masurare la 

In anul 2017 evacuarea apei de racire 

s-a facut in Dunare.  
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ASPECT 

DE MEDIU 
IMPACT DE 

MEDIU 

MASURI/ACTIUNI 

CORECTIVE DE 

IMBUNATATIRE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

OBIECTIVE / 

MOD DE 

REALIZARE  

 

REALIZARI 2017 

conform Protocol cu 

Administratia Bazinala 

Apele Dobrogea-

Litoral si 

Administratia 

Canalelor Navigabile. 

temperatura apei 

biefului I al CDMN, 

astfel încât 

temperatura apei în 

acest bief, în aval de 

punctul de descărcare 

al canalului, să nu 

depăşească 25°C. 

 în Dunăre , va fi de 

maxim 10°C peste 

temperatura apei 

fluviului Dunărea, dar 

nu mai mare de 35°C, 

după parcurgerea 

zonei de amestec. 

punctele stabilite 

prin Protocol cu 

ABADL si 

monitorizare 

gradient de 

temperatura. 

 

Consum 

combustibil 

nuclear 

Consum 

resurse 

- consum 

uraniu  

Program de incarcare 

combustibil proaspat 

corelat cu indicatorii 

specifici de fizica 

reactorilor 

Gradul de ardere 

mediu al fasciculelor 

de combustibil 

descarcate din 

reactor 

U1 ≥166.3 g/MWh 168.11 g/MWh 

U2 ≥174.2 g/MWh  181.99 g/MWh 

Consum apa 

grea 

Consum 

resurse - 

Pierderi de 

apa grea  

Identificare rapida 

scurgeri D2O,  

Programe de 

mentenanta „Repara 

acum” 

 U1 - ≤ 2500 kg 2632.58 kg 

U2 ≤ 1800 kg 2206.60 kg 

Aceste aspecte de mediu au un impact nesemnificativ în caz de funcționare normală, dar pot deveni cu impact semnificativ în caz de 

anormalitate sau situații de urgență, pentru care există proceduri și planuri de intervenție.   
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PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 

APA 

SURSE DE APA 

FLUVIUL DUNĂREA 

 

Principala resursă naturală utilizată în exploatarea unei centrale termoelectrice este apa.  

Sursa de apă rece pentru circuitele de apă tehnologică de răcire ale CNE Cernavodă este fluviul 

Dunărea - bieful I al Canalului Dunăre – Marea Neagră, prin canalul de derivaţie. 

 

Apa captată printr-o priză cu nivel liber amplasată pe canalul de derivaţie al Canalului Dunăre-

Marea Neagră – bief I, ajunge în bazinul de distribuţie CNE, de unde, după curăţare mecanică în 

Casa Sitelor U1şi U2 şi pompare prin Casa Pompelor 

U1şi U2 asigură răcirea condensatorului turbinei din 

Unitatea 1, respectiv Unitatea 2, precum şi a unor 

schimbătoare de căldură din cele două unităţi nucleare.  

Volumele şi debitele de apă autorizate pentru 

funcţionarea celor 2 unităţi în regim permanent 365 

zile/an şi 24 ore/zi , conform Autorizaţiei de 

Gospodărire Ape sunt: 

Debit zilnic maxim = 9.331.200 m3/zi (108.000 l/s); 

Volum anual maxim.= 3.405.888 mii m3  

Deoarece fluviul Dunărea poate asigura debitele necesare pentru răcire, s-a prevăzut funcţionarea 

în circuit deschis a sistemelor de apă tehnologică de răcire. Ca urmare debitul prelevat este egal cu 

debitul evacuat, pierderile de apă pe circuit fiind neglijabile. Apa este returnată în Dunăre prin 

canalul de apă caldă (gura de deversare Seimeni), în condiţii normale de funcţionare (98% din apa 

de Dunăre se reîntoarce în fluviu). La nivele ale Dunării mari efectul prelevării apei pentru 

Cernavodă nu se resimte. 

Fără fluviul Dunărea şi Canalul Dunăre-Marea 

Neagră centrala nuclearoelectrică Cernavodă nu 

ar fi existat. Apa de Dunăre alimentează 

continuu circuitele de răcire ale centralei. 

Apa preluată din Dunăre nu 

intră niciodată în contact cu 

circuitul primar (partea nucleară 

a centralei). 
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Consumul de apă rece pentru circuitele de apă tehnologică este strict contorizat. 

 

În perioada de iarnă o fracţie din debitul de apă caldă (25%÷70%) se evacuează în bazinul de 

distribuţie CNE, pentru împiedicarea formării zaiului, cu înştiinţarea Administraţiei Naţionale 

“Apele Române” fără a se influenţa termic apa din Canalul de derivaţie şi respectiv bieful I al 

Canalului Dunăre - Marea Neagră. 
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DEBITUL DUNĂRII 

 

Datele hidrologice (cote şi debite) ale fluviului Dunărea sunt furnizate, pe bază de contract, de 

către Institutul Naţional de Hidrologie INHGA – CN “Apele Române”. 

 

Monitorizarea temperaturii apei se face în două puncte: unul în amonte de centrală, la 100 m de 

intrarea în bazinul de distribuţie al apei de răcire şi unul la 50 m în aval de punctul de descărcare 

al apelor de răcire în Dunăre. 
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Conform cu Autorizaţia de Gospodărire a Apei temperatura apei la ieşirea din centrală trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

 în bieful II al Canalului Dunăre – Marea Neagră,  va fi de maxim  10°C peste temperatura apei 

biefului I al CDMN, astfel încât temperatura apei în acest bief, în aval de punctul de 

descărcare al canalului, să nu depăşească 25°C. 

 în Dunăre , va fi de maxim 10°C peste temperatura apei fluviului Dunărea, dar nu mai mare de 

35°C, după parcurgerea zonei de amestec. 

Dupa cum se poate observa din reprezentarea grafica, aceste conditionari din Autorizatia de 

Gospodarire Ape au fost respectate.  

 

APA POTABILĂ 

Alimentarea cu apă potabilă pe amplasamentul CNE Cernavodă, se face din: 

a) subteran, sursă proprie, prin intermediul forajelor de mare adâncime. Din puţurile de mare 

adâncime (FJ1şi FJ2), din zona CNE, apa este extrasă cu pompe submersibile şi 

transportată la Staţia de Tratare Apă Potabilă (STAP) de pe amplasament. 

b) din sistemul zonal de alimentare cu apă potabilă al oraşului Cernavodă (operator 

S.C.RAJA S.A. Constanţa). 

 

APA FREATICĂ DE ADÂNCIME 

 

CNE Cernavodă se situează în bazinul hidrogeologic al Dobrogei de Sud. Acviferul principal al 

bazinului îl constituie calcarele jurasice. Menţinerea nivelului apei subterane la cotele stabilite 

este asigurată printr-un sistem de drenaj exterior al clădirilor nucleare. 
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PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR 

Sistemul de colectare a apelor uzate contaminate radioactiv 

Este destinat pentru colectarea tuturor deşeurilor radioactive apoase rezultate din operarea 

sistemelor de proces ale centralei şi din operaţiunile de întreţinere, revizie şi decontaminări, urmată 

de  evacuarea în canalul de evacuare a apei de răcire de la condensatori, cu asigurarea respectării 

limitelor reglementate pentru concentraţiile de material radioactiv la evacuarea în emisar. Evacuarea 

se face intermitent în apa de răcire de la condensatori.  

Pentru a asigura controlul şi înregistrarea adecvată a evacuărilor radioactive deversarea efluenţilor 

lichizi radioactivi se face astfel: 

Înainte de a deversa conţinutul unui tanc în canalul apei de răcire a condensatorului conţinutul 

tancului este recirculat pentru a asigura o bună omogenizare şi o probă reprezentativă care va fi 

măsurată la laborator pentru determinarea conţinutului de radioactivitate gamma şi tritiu. În funcţie 

de rezultate, dispecerul şef de tură autorizează deversarea sau apele sunt decontaminate. În timpul 

deversării Monitorul de Efluenţi Lichizi (MEL), monitorează activitatea gamma globală care este 

descărcată şi opreşte descărcarea în cazul apariţiei unei activităţi mari neaşteptate.  

Anual sunt măsurate în Laboratorul de Dozimetrie al centralei aproximativ 1400 probe de apă 

evacuată din centrală. Săptămânal rezultatele monitorizării radioactivităţii sunt centralizate şi 

comparate cu limitele administrative ale CNE Cernavodă şi cu obiectivele de mediu asumate.  

În toţi anii de exploatare comercială (21 ani U1 şi 10 ani U2), evacuările de efluenţi lichizi 

radioactivi au fost mai mici decât Limita Derivată de Evacuare aprobată de către autorităţi şi sub 

cele stabilite în obiectivele de mediu ale CNE Cernavodă prin implementarea Sistemului de 

Management de Mediu. 

Limita Derivata de Evacuare Tritiu 

DEL=4.92E+13 kBq pentru evacuarea in Dunare 

 

 

Tritiu U1   

  %DEL kBq 

2008 7.07E-01 2.45E+11 

2009 3.65E-01 7.56E+10 

2010 1.79E-01 7.87E+10 

2011 2.86E-01 1.38E+11 

2012 1.50E-01 7.39E+10 

2013 1.70E-01 8.37E+10 

2014 1.78E-01 7.77E+10 

2015 3.79E-01 1.84E+11 

2016 3.82E-01 1.88E+11 

2017 2.18E-01 1.07E+11 
 

Tritiu U2 

 %DEL kBq 

2008 4.24E-03 1.83E+09 

2009 1.74E-02 4.68E+09 

2010 2.88E-02 1.32E+10 

2011 1.96E-02 9.63E+09 

2012 1.19E-02 5.85E+09 

2013 3.22E-02 1.58E+10 

2014 4.10E-02 1.71E+10 

2015 9.57E-02 4.70E+10 

2016 7.40E-02 3.64E+10 

2017 1.14E-01 5.61E+10 
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Limita Derivata de Evacuare radionuclizi beta-gamma 

DEL= 2.56E+10 kBq pentru evacuarea in Dunare 

  

 
 

 

U1 Radionuclizi Beta-gamma emitatori 

  %DEL kBq 

2008 3.71E+00 3.68E+05 

2009 3.44E+00 3.85E+05 

2010 1.10E+00 5.76E+04 

2011 1.19E+00 9.55E+04 

2012 3.30E-01 9.25E+04 

2013 2.30E-01 1.60E+05 

2014 2.57E+00 8.43E+05 

2015 5.45E-01 1.20E+05 

2016 4.02E-01 6.48E+04 

2017 5.92E-01 7.12E+05 

 

 

U2 Radionuclizi Beta-gamma emitatori 
  %DEL kBq 

2008 1.01E+00 1.71E+05 

2009 2.35E+00 3.50E+05 

2010 4.75E-01 7.66E+04 

2011 5.92E+00 7.50E+05 

2012 8.26E-02 7.82E+03 

2013 8.16E-01 1.04E+05 

2014 2.91E-01 3.94E+04 

2015 1.77E+00 1.01E+05 

2016 8.33E-01 6.12E+04 

2017 7.04E+00 5.40E+05 
 

 

Sistemul de colectare a apelor uzate necontaminate radioactiv 

Instalaţia de neutralizare aferentă staţiei de tratare chimică a apei 

Colectarea şi neutralizarea apelor uzate rezultate din procesul de regenerare raşini ionice din 

instalaţia de demineralizare, spălari de echipamente, pardoseală etc. şi de a asigura transferul la 

bazinul de sifonare a apelor neutralizate cu un pH cuprins în domeniul 6,5 ÷ 9,0. Apele uzate 

provenite din instalaţii sunt stocate, omogenizate şi neutralizate. Apele reziduale din canalele, 

başele şi conductele de ape reziduale sunt colectate şi neutralizate. Corecţia pH-ului pentru 

încadrare în domeniul admis se realizează prin adaos de acid clorhidric sau hidroxid de sodiu, 

după caz.   
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Alte instalaţii de colectare, epurare şi control al apelor uzate 

Sisteme de drenaj  

Acestea sunt necesare pentru controlul apelor subterane, aferente clădirilor cu diverse funcţiuni:  

- Ecran şi drenaj exterior - aferent clădirilor principale ale fiecărei unităţi - Controlul circulaţiei 

apei subterane şi protecţia la variaţiile nivelului apei freatice din partea nucleară a fiecărei 

unităţi se efectuează printr-o incintă ecranată de protecţie; evacuarea apei din interiorul 

incintei U1, respectiv U2, se face printr-un sistem de drenaj prin pompare. Apele se evacuează 

în exterior după ce se efectuează analizele de radioactivitate (tritiu şi gama). În caz de 

contaminare accidentală, apele sunt transferate la sistemul de gospodărire deşeuri lichide 

radioactive şi se investighează cauzele apariţiei contaminării. 

- Drenaj la clădirea serviciilor auxiliare nucleare. Acesta se realizează în două etape: colectare şi 

evacuare. Colectarea apei se face printr-o reţea de conducte. Evacuarea apei se face către 

sistemul de tratare deşeuri radioactive lichide. 

- Drenaj la bazinul de combustibil uzat. Apa din bazinele intermediare de combustibil uzat 

(Bazinul de Descărcare Combustibil Uzat şi Bazinul de Transfer Combustibil Uzat) este apă 

demineralizată, vehiculată într-un circuit închis, pentru asigurarea răcirii şi purificării acesteia. 

În situaţia necesităţii drenării bazinelor pentru lucrări de întreţinere apa este transferată către 

Sistemul de Gospodărire Deşeuri Lichide Radioactive şi procesată conform cerinţelor. 

- Drenaj la clădirea reactorului. Colectarea apei din jurul clădirii reactorului se face prin  

conducte perforate la partea inferioară şi care sunt amplasate îngropat între pereţii reactorului 

(anvelopei) şi ecranul aferent acestuia, în materialul permeabil. Apa infiltrată se colectează în 

două puţuri şi de aici prin pompaj este evacuată în conducta de evacuare drenaj aferentă 

clădirii serviciilor auxiliare nucleare şi apoi către sistemul de gospodărire deşeuri lichide 

radioactive. 

- Drenaj la depozitul intermediar de combustibil ars. Apele rezultate din spălarea platformelor 

betonate sau din precipitaţii din jurul modulelor de depozitare se colectează prin rigole de 

beton în cămine de colectare prevăzute cu vane tip stăvilar. După efectuarea analizelor de 

radioactivitate, funcţie de rezultat, apele se descarcă în Valea Cişmelei sau se transferă la 

sistemul de deşeuri lichide radioactive al CNE, unde se procesează în conformitate cu 

procedurile Centralei.  

- Drenaje la centrele de colectare a deşeurilor neradioactive. Spaţiile de depozitare sunt marcate 

şi administrate într-o manieră care să poată permite identificarea şi eliminarea scurgerilor 

accidentale. Apele uzate rezultate din eventuale scurgeri de deşeu lichid vor fi colectate în 

başe închise prevăzute în fiecare din cele două spaţii de depozitare. Din başe, apele sunt 

transferate în butoaie metalice cu ajutorul unei pompe, butoaiele fiind preluate de agenţi 

economici autorizaţi pentru eliminarea deşeurilor conform legislaţiei în vigoare. 

- Drenaj la gospodaria de combustibili. Apele uzate tehnologice din zona gospodăriei de 

combustibil,  precum şi apele meteorice din cuvele/ başele rezervoarelor de ulei şi 

combustibil,înainte de a fi evacuate în canalizarea pluvială, sunt trecute printr-un separator de 

produse petroliere în scopul evitării poluării apelor cu produse petroliere. Înainte de evacuarea 

în bazinul de distribuţie, apele din canalizarea pluvială sunt trecute printr-un cămin de 

deznisipare.  
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- Determinarea valorilor indicatorilor de calitate se face de către CNE Cernavodă prin analize 

de laborator. Frecvenţa de determinare şi modul de monitorizare a indicatorilor fizico-chimici 

de calitate a efluenţilor lichizi neradioactivi sunt stabilite prin Protocolul încheiat între CNE 

Cernavodă şi Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral din cadrul Administraţiei 

Naţionale “Apele Române”, act care face parte integrantă din Autorizaţia de Gospodărire a 

Apelor.  
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AER 

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI 

Poluanti radioactivi 

Producerea energiei electrice prin tehnologie nucleară generează produşi radioactivi gazoşi. 

Pentru reţinerea acestora se utilizează cele mai bune tehnologii disponibile.  

Cantităţi mici sunt eliberate totuşi în atmosferă. Acestea conţin în principal tritiu, carbon-14, gaze 

nobile şi foarte rar iod şi particule radioactive. Condiţiile de evacuare în atmosferă sunt 

reglementate cu rigurozitate şi monitorizate. Acest control garantează un impact redus asupra 

mediului precum şi siguranţa stării de sănătate a populaţiei. La calculul limitelor de emisie în 

atmosferă se ţine cont de lanţul alimentar şi de posibile fenomene de concentrare în unele specii. 

Principalii poluanţi care se găsesc în aerul evacuat din Clădirea Reactorului şi din Clădirea 

Serviciilor şi anume tritiu, particule solide, iod şi gaze nobile, sunt preluaţi de sistemele de 

ventilare ale centralei fiind trataţi corespunzător prin intermediul sistemelor de recuperare vapori 

D2O şi al sistemelor de ventilare şi filtrare a aerului. Sursele potenţiale de unde pot proveni emisii 

gazoase radioactive sunt: clădirea reactorului, bazinele de stocare a combustibilului uzat, centrul 

de decontaminare, gospodăria de apă grea. Prin procesul de filtrare a aerului se asigură limitarea 

evacuărilor în mediu, în limitele aprobate de autoritatea de reglementare în domeniul nuclear 

CNCAN. Sunt respectate cerinţele din Legea nr. 111/1996 şi din autorizaţiile de funcţionare emise 

de CNCAN. 

Limite Derivate de Emisie - cantităţi maxime permise legal sau autorizate pentru 

radionuclizii care sunt eliberaţi în aer astfel încât să nu fie afectată nici sănătatea populaţiei 

şi nici mediul înconjurător 

Tritiu: Izotop al hidrogenului care emite particule beta de energie foarte joasă. 

Nucleul său este constituit dintr-un proton şi doi neutroni. 

Carbon-14: radiocarbon sau carbon radioactiv este un izotop radioactiv de carbon 

cu nucleu atomic ce conține 6 protoni și 8 neutroni. Emite particule beta de energie 

joasă. 

Gaze Nobile: Produşi de fisiune sau activare, care care au structura chimică a 

Gazelor Nobile. Sunt în principal izotopi de Xenon, Argon, Kripton. 

Aerosoli: particule radioactive solide sau lichide de dimensiuni foarte mici (între 

0.01 şi 100 microni), aflate în suspensie într-un gaz. 

Iod: Izotopi radioactivi ai iodului sunt produşi de fisiune. Principalul izotop 

prezent în emisii este Iod-131. 
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Aerul contaminat sau potenţial contaminat este colectat de sistemele de ventilaţie şi este evacuat 

printr-un coş de evacuare comun după filtrare şi monitorizare. Supravegherea evacuărilor gazoase 

radioactive este realizată prin monitorizarea continuă a aerului evacuat prin coşul centralei cu 

ajutorul Monitorului de Efluenti Gazoşi. Pentru evacuarea aerului potenţial radioactiv au fost 

stabilite Limite Derivate de Evacuare pentru fiecare radionuclid. Aceste limite au fost aprobate de 

către autoritatea de reglementare în domeniu, CNCAN. 

Limita Derivata de Evacuare Tritiu 

DEL= 3.95E+12 kBq pentru evacuarea in atmosfera 

 

  

H-3 emisii gazoase U1 

 %DEL kBq 

2008 6.93 2.74E+11 

2009 11.42 4.51E+11 

2010 6.31 2.49E+11 

2011 3.54 1.40E+11 

2012 7.62 3.01E+11 

2013 5.94 2.35E+11 

2014 7.71 3.05E+11 

2015 3.64 1.44E+11 

2016 4.42 1.75E+11 

2017 3.41 1.35E+11 
 

H-3 emisii gazoase U2 

 %DEL kBq 

2008 0.36 1.42E+10 

2009 0.75 2.96E+10 

2010 1.34 5.30E+10 

2011 1.49 5.90E+10 

2012 1.70 6.73E+10 

2013 2.12 8.36E+10 

2014 2.52 9.95E+10 

2015 3.04 1.20E+11 

2016 4.32 1.71E+11 

2017 4.13 1.63E+11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limita Derivata de Evacuare Carbon-14 

DEL= 5,27E+09 kBq pentru evacuarea in atmosfera 
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C-14 emisii gazoase U1 

 %DEL kBq 

2008 6.27 3.30E+08 

2009 5.15 2.71E+08 

2010 4.12 2.17E+08 

2011 2.04 1.07E+08 

2012 1.31 6.92E+07 

2013 2.07 1.09E+08 

2014 1.56 8.20E+07 

2015 2.13 1.12E+08 

2016 1.77 9.32E+07 

2017 1.64 8.64E+07 

 

C-14 emisii gazoase U2 

 %DEL kBq 

2008 4.02 2.12E+08 

2009 6.87 3.62E+08 

2010 6.85 3.61E+08 

2011 3.79 2.00E+08 

2012 7.62 4.02E+08 

2013 5.71 3.01E+08 

2014 6.01 3.17E+08 

2015 6.89 3.63E+08 

2016 4.53 2.39E+08 

2017 5.69 3.00E+08 

 

Limita Derivata de Evacuare Gaze Nobile 

DEL= 5.39E+10 kBq pentru evacuarea in atmosfera 

 

  

 

 

 



Page 76 of 105 

Gaze Nobile U1 

  %DEL kBq 

2008 0.00 0.00E+00 

2009 0.79 4.27E+08 

2010 0.55 2.99E+08 

2011 0.86 4.62E+08 

2012 3.16 1.71E+09 

2013 1.67 9.00E+08 

2014 1.46 7.89E+08 

2015 3.25 1.75E+09 

2016 0.03 8.85E+08 

2017 0.41 2.22E+08 
 

Gaze Nobile U2 

  %DEL kBq 

2008 0.48 2.58E+08 

2009 0.00 0.00E+00 

2010 1.64 8.86E+08 

2011 2.06 1.11E+09 

2012 0.02 1.02E+07 

2013 0.12 6.29E+07 

2014 0.09 4.67E+07 

2015 0.04 2.30E+07 

2016 1.04 5.62E+08 

2017 0.77 4.16E+08 
 

  

Poluanţi neradioactivi  

Bioxidul de carbon CO2 produs la centrala nuclearoelectrică Cernavodă provine parţial de la 

testarea funcţionalităţii grupurilor Diesel şi într-o mai mică măsura de la cazanele de abur ale 

Centralei termice de pornire.  

Centrala termică de pornire este pusă 

în funcţiune doar la pornirea de la rece 

a obiectivului nuclear şi poate asigura 

în caz de necesitate încălzirea spaţiilor 

administrative, atunci când ambele 

unităţi nucleare sunt oprite. 

 

Surse gazoase neradioactive de poluare care nu sunt controlate de sistemele de ventilare ale 

centralei sunt: 

- Aburul este descărcat în atmosferă numai în situaţii tranzitorii de funcţionare. În condiţii de 

pornire/oprire aburul poate fi descărcat în atmosferă prin vanele de descărcare a aburului; 

- Emisii gazoase provenite de la generatorii Diesel şi Centrala Termică de Pornire.  

Aceste emisii de poluanţi sunt reduse şi se limitează la suprafaţa amplasamentului CNE. 

  
 

Producerea energiei electrice prin tehnologie 

nucleară produce cantităţi mici de gaze cu efect de 

seră – CO2 – şi practic deloc gaze responsabile de 

ploile acide –NOx şi SO2 



Page 77 of 105 
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Sisteme pentru protecţia calităţii aerului 

Sistem de ventilaţie, filtrare, evacuare şi dispersie a efluenţilor gazosi radioactivi - colectează 

emisiile radioactive gazoase din zone potenţiale de unde acestea pot proveni, asigură filtrarea şi 

evacuarea odată cu aerul de ventilaţie prin coşul de ventilaţie, în condiţii care să asigure dispersia 

şi transportul atmosferic. 

Sistemul de izolare al  anvelopei - acest sistem are rolul de a opri evacuarea efluentilor gazoşi 

radioactivi din Clădirea Reactor în cazul în care se depăsesc valori prestabilite prin proiect şi 

autorizate de CNCAN ale radioactivităţii aflate în anvelopă. Oprirea evacuării efluenţilor gazoşi 

radioactivi se face prin acţionarea automată a vanelor de izolare a anvelopei, în urma semnalelor 

primite de la logica de izolare. 

Sistemul de depresurizare filtrată - Sistemul de depresurizare Filtrată de Urgenţă a Anvelopei 

(EFCVS) funcţionează prin trecerea vaporilor provenind din interiorul anvelopei printr-un vas de 

epurare/filtrare unde sunt reţinuţi aerosolii şi izotopii iodului. Sistemul va funcţiona doar în ipoteza 

producerii unui accident nuclear sever. 

Coşul de evacuare a gazelor arse de la cazanele centralei termice de pornire – asigură dispersia 

gazelor de ardere. Centrala Termică de Pornire funcţionează numai pe perioade scurte de timp, 

pentru susţinerea opririi celor două unităţi şi pentru pornirea uneia din unităţi din stare rece. 

Coş de evacuare gaze arse aferent generatoarelor de rezervă şi de avarie (grupurile Diesel) – 

dispersează gazele arse de la: 

Sistemul de alimentare de rezervă - cuprinde patru grupuri Diesel. Generatorii Diesel 

funcţionează doar în situaţii de urgenţă iar fiecare grup este testat lunar câte două ore atât la 

U1 cât şi la U2.   

Sistemul de alimentare de avarie - cuprinde pentru fiecare unitate ( U1 şi U2) câte două 

grupuri Diesel. Generatorii Diesel funcţionează în situaţii de avarie, dar se pornesc periodic, 

fiind testaţi la intervale regulate (fiecare generator Diesel se porneşte o dată la două 

săptămâni, timp de două ore). 

ZGOMOT       
 

 

 

 

 

 

Multe sisteme ale centralei (atât din U1 cât şi din U2) au pompe sau ventilatoare care sunt surse de 

zgomot şi vibraţii locale.  

Orice activitate industrială reprezintă o sursă de 

poluare fonică. Pentru a proteja liniștea 

locuitorilor din comunităţile limitrofe, este 

supusă unor standarde privind emisiile de 

zgomot definite în autorizația de mediu.  
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Toate echipamentele care constituie surse de zgomot şi vibraţii sunt prevăzute cu amortizoare şi 

atenuatoare de zgomot. Ele sunt amplasate în clădiri care reduc foarte mult nivelul de zgomot şi de 

vibraţii în afară, neavând astfel impact semnificativ asupra mediului. Zgomotul produs de abur poate 

să apară la descărcarea aburului în atmosferă prin vanele de abur care se descarcă în situaţii 

anormale (situaţie în care acesta este diminuat de atenuatoarele de zgomot cu care sunt prevăzute 

acestea), sau prin supapele de siguranţă de abur viu (care se deschid numai în caz de avarie). 

Pentru protecţia personalului au fost avertizate în mod conservativ toate zonele în care este prezent 

zgomotul cu valori mai mari decât limita legală admisă. Valorile măsurate atât ale nivelului de 

zgomot cât şi pentru vibraţii sunt afişate în pagina de Intranet a CNE Cernavodă. La intrarea în 

aceste zone au fost amplasate dozatoare de antifoane interne care au factorul de reducere a 

zgomotului cuprins între 25% - 32 %. Pentru prevenirea expunerilor necontrolate şi formarea unei 

atitudini preventive, în tematica de instruire sunt introduse materiale informative referitoare la 

riscurile asociate expunerii la zgomot şi consecinţele acestora. 

CONSUM MATERII PRIME 

MATERIILE PRIME, AUXILIARE ŞI COMBUSTIBILI 

MATERII PRIME 

Materia primă principală folosită în reactoarele nucleare de la Cernavodă este uraniu natural sub 

formă de pastile sinterizate de dioxid de uraniu. Uraniul natural are conţinut de  Uraniu-235 (sau U-

235) de numai 0.7%. Pastilele sinterizate de dioxid de uraniu sunt introduse în tuburi zircaloy, care 

sunt asamblate sub formă de fascicule de combustibil, operaţie care se realizează de către Fabrica 

de Combustibil Nuclear de la Piteşti. Consumul de combustibil nuclear este de aproximativ 5000 

de fascicule pe an. 

MATERII AUXILIARE 

a) APA GREA 

În centralele de tip CANDU Oxidul de Deuteriu (D2O), denumită în continuare „apă grea” este 

folosită ca moderator în Sistemul Moderator (SM) şi ca agent de răcire în Sistemul Primar de 

Transport al Caldurii (SPTC). Apa grea este de asemenea folosită în sistemele auxiliare asociate cu 

sistemul moderator şi PHTS. Gestiunea apei grele se realizează tinând o evidenţă foarte strictă a 

inventarului D2O, a pierderilor D2O şi a recuperărilor D2O.  

Pierderile de apă grea au scăzut în ultimii ani, în special datorită implementării unor măsuri speciale 

de reducere a scurgerilor şi de eficientizare a recuperărilor, atât din motive economice cât şi pentru 

protecţia mediului. 

b) GAZE TEHNICE 

Pentru funcţionarea optimă a sistemelor unei centrale nuclearoelectrice este necesară utilizarea 

gazelor tehnice care asigură bariere între fluidele din sistem şi mediul înconjurător sau răcirea 

sistemelor. Gazele tehnice utilizate sunt : 

 Heliu (He) 

 Azot (N2) 
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 Dioxid de carbon (CO2) 

 Hidrogen (H2) 

 

 

 

 

 

CONSUM DE COMBUSTIBILI  

Pentru testarea grupurilor Diesel de avarie şi de rezervă anual este consumată motorină. 

Combustibili consumaţi la CNE Cernavodă:  

Motorina pentru testarea grupurilor Diesel de avarie şi de rezervă. 

t/an 

 U1 + U2 

2011 256,96 

2012 311,44 

2013 414,086 

2014 294,67 

2015 273,84 

2016 264,09 

2017 279.1 

 

CLU pentru testarea trimestrială a Centralei Termice de Pornire 

t/an 

  

2011 7 

2012 14,98 

2013 23 

2014 226,98 

2015 82,08 

2016 17 

2017 6.5 
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CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ 

Energia electrică necesară pentru acţionarea echipamentelor din centrală, iluminat şi climatizare se 

asigură prin servicii interne (8% din energia electrică produsă). Energia electrică utilizată pentru 

consumul propriu din energia produsă în anul 2017 a fost de 500387.5 MWh (8.36%) pentru U1 şi 

428327 MWh (7.76%) pentru U2.  

În caz de oprire, necesarul de energie electrică este asigurat din sistemul energetic naţional prin 

Staţia de 400 KV Cernavodă (aparţinând Transelectrica). Alimentarea cu agent termic este asigurată 

prin servicii interne, prin preluarea aburului viu şi prepararea agentului termic în punctul termic. 

Pentru reducerea consumului de energie electrică au fost iniţiate campanii de conştientizare a 

personalului organizate prin intermediul Grupului Relaţii Publice (buletine informative, afişaj în 

birouri). 

GESTIONAREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE  

Administrarea şi gestionarea produselor chimice utilizate la CNE Cernavodă are la bază (i) legislaţia 

în vigoare care reglementează regimul substanţelor şi amestecurilor periculoase şi legile specifice 

pe categorii de produse chimice, (ii) autorizaţiile şi avizele în vigoare eliberate de autorităţile de 

reglementare şi control în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor, substanţelor şi 

amestecurilor chimice, (iii) specificaţiile şi caracteristicile tehnice şi de performanţă, specificate 

prin proiect pentru fluidele de proces utilizate în sistemele nucleare şi clasice ale centralei, respectiv 

recomandările transmise de fabricanţii echipamentelor din centrală.  

La CNE Cernavodă toate cerinţele legale privind administrarea şi gestionarea substanţelor şi 

preparatelor periculoase sunt cuprinse în proceduri interne care detaliază modul de implementare, 

de desfăşurare şi raportare a acestei activităţi. 

Toate produsele chimice utilizate în cadrul activităţilor din CNE Cernavodă, prin achiziţie directă 

sau prin contracte de prestări servicii sunt evaluate/ avizate şi incluse în Lista Chimicalelor Aprobate 

(aplicaţie din Intranet “Substanţe Chimice”). 

Lista Chimicalelor Aprobate (LCA) conţine: reactivi chimici de laborator; gaze tehnice (utilizate în 

sisteme de acoperire cu gaz, utilizate în laboratoare la purjare/calibrare instrumente, purjare sisteme, 

sudură etc.); produse pentru curăţare şi decontaminare; biocide; freoni sau alţi agenţi de răcire; 

precursori de droguri; 

produse pentru acoperire, 

reparaţii sau finisare 

suprafeţe (adezivi de 

etanşare, raşini epoxi, 

vopsele, decapanţi, 

degresanţi, lacuri, diluanţi, 

spray-uri (de curăţare/ 

degresare/ îndepărtare 

rugină etc); produse de 

lipire (adezivi, etc.); 

produse de spălare şi igienizare, dezinfectare (detergenţi, săpun, etc.); combustibili (motorină, 

Produsele chimice achiziţionate direct sau prin contracte de 

prestări servicii şi utilizate în activităţi în cadrul CNE Cernavodă 

sunt clasificate, ambalate şi etichetate. Pictogramele de pericol, 

cuvintele de avertizare, frazele de pericol H şi frazele de 

precauţie P sunt aplicate pe toti recipientii în care sunt livrate 

chimicalele utilizate în activitățile de întreținere/reparații .  
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benzină, CLU etc.); produse de ungere/ lubrifiere (uleiuri şi vaseline); raşini schimbătoare de ioni, 

produse chimice utilizate la urgenţe chimice; produse utilizate la control nedistructiv (lichide 

penetrante, pulberi magnetice, spray-uri degresante şi cuplanti); produse raticide, insecticide; 

substanţe utilizate la stingerea incendiilor, produse utilizate în sistemele centralei pentru controlul 

chimic (morfolina, hidrazina, inhibitori de coroziune-RGCC) sau îndeplinirea altor funcţii 

(etilenglicol), otrăvuri moderator; clorura ferică, acid clorhidric, leşie, var. 

Condiţiile de utilizare a substanţelor/ amestecurilor chimice decurg din cerinţele sistemelor de 

proces, a procedurilor centralei şi din reglementările legislative privind utilizatorii de produse 

chimice, inclusiv cerinţele din Regulamentul (CE) nr. 1907/ 2006 privind înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările 

ulterioare (CLP, etc.). 

Tot personalul care utilizează produse chimice păstreaza o evidenţă strictă (cantitate achiziţionată, 

caracteristici, consumuri, stocuri, deşeuri) a substanţelor şi amestecurilor care  intră în sfera lor de 

activitate şi furnizează informaţiile şi datele solicitate de autorităţile competente conform legislaţiei 

specifice în vigoare. 

 

 

 

 

 

SUBSTANTE, AMESTECURI SI ARTICOLE CARE CONTIN SUBSTANTE 

PERICULOASE 

În cadrul compartimentelor, utilizarea substanţelor periculoase şi respectiv a substanţelor clasificate 

ca precursori de droguri, conform Regulamentului (CE) nr  273/2004, se face în baza procedurilor 

interne specifice care cuprind instrucţiuni de eliberare, returnare, evidenţă, păstrare în siguranţă şi 

raportare. Conform Regulament (UE) nr. 528/2012, produsele biocide (produse de combatere a 

dăunătorilor, dezinfectanţi, conservanţi pentru prevenirea dezvoltării microbilor, algelor şi 

scoicilor) utilizate în activităţile din centrală sunt însoţite de avizul de plasare pe piaţă în România 

şi certificatul de autorizare comunitară. Utilizarea produselor biocide este permisă numai dacă au 

autorizaţie sau înregistrare la Ministerul Sănătăţii. 

Containerele/ butoaiele care conţin produse 

chimice neradioactive şi care nu mai pot fi 

utilizate (exemplu: ulei uzat, produse chimice 

expirate) sunt tratate ca deşeuri industriale 

neradioactive. 
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 GESTIONAREA DEŞEURILOR 
În operarea CNE Cernavodă se produc 

următoarele tipuri principale de deşeuri:  

(i) Deşeuri radioactive;  

(ii) Deşeuri neradioactive. 

DEŞEURI RADIOACTIVE 

Colectarea deşeurilor radioactive 

Deşeurile radioactive rezultă din activităţile 

zilnice de întreţinere, reparaţii, opriri 

programate sau neprogramate ale centralei 

şi sunt tratate complet separat de cele 

convenţionale. Ca tipuri, deşeurile 

radioactive rezultate în urma acestor activităţi sunt 

:  

 solide (plastice, celulozice, sticlă, lemn, filtre de purificare, filtre de la sistemele de ventilaţie 

etc),  

 lichide organice (ulei, solvent, lichid scintilator), 

 amestecuri solide-lichide inflamabile. 

 

Colectarea şi sortarea lor este efectuată de personal calificat, după reguli şi criterii specificate prin 

proceduri. Activitatea de sortare se aplică tuturor tipurilor de deşeuri radioactive. 

MODUL DE GESTIONARE AL 

DEŞEURILOR  RADIOACTIVE 

Pentru fiecare tip de deşeuri radioactive 

(solide, lichide organice şi amestecuri 

solide-lichide inflamabile) se verifică:  

 sursa de provenienta (clădirea 

serviciilor, clădirea reactorului),  

 felul materialului (plastic, celulozic, 

metalic, lemnos, ulei, solvenţi, etc), 

 conţinutul de radionuclizi (viaţă scurtă, medie sau lungă),  

 debitul de doză la contact (slab active, mediu active).  

 

După sortare, deşeurile radioactive sunt stocate în containere speciale de 

inox, fie pentru solide, fie pentru lichide organice. 

 

 

 

 

 

 

85% Solide

9% Lichide 

organice

6% Solide 

inflamabile

Deseuri radioactive produse la Cernavoda
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Deşeurile radioactive lichide organice sunt solidificate pentru eliminarea potenţialelor pericole de 

inflamabilitate. 

 

Unele deşeuri solide sunt compactate cu o presă hidraulica pentru reducerea volumului.  

 

Obiectivele esenţiale ale gospodăririi deşeurilor radioactive: 

• identificarea şi controlul tuturor deşeurilor radioactive produse; 

• menţinerea generării deşeurilor radioactive, la nivelul minim practic posibil. 

 

Măsurile de control aplicate sunt următoarele (în această ordine): 

• minimizarea volumelor de deşeuri produse; 

• reutilizarea echipamentelor conform destinaţiei iniţiale;  

• reciclarea materialelor; 

• eliberarea de sub cerinţele de 

autorizare; 

• tratarea ca deşeuri radioactive, 

pe fluxuri stabilite pe sistemele 

nucleare. 

 Eliberarea de sub regimul de 

autorizare se realizează pe baza 

rezultatelor procesului de 

caracterizare, deşeurile fiind 

scoase de sub regimul de 

autorizare în conformitate cu 

nivele de eliberare stabilite şi 

aprobate de CNCAN – Comisia 

Naţională pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare. 

Deşeurile eliberate de sub 

regimul de autorizare CNCAN 

sunt considerate deşeuri 

convenţionale. 

Tip deşeu Volume deşeuri radioactive eliberate de sub regimul de autorizare CNCAN (mc) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 total 

ULEI 16.94  1.76   
  18.7 

METALE  8.8 12.98 11.88  
6.38 8.58 55 

TEXTILE   1.1 1.76 7 
 1,1 10.96 

CHIMICALE    0.88  
  0.88 

Minimizarea generării deşeurilor radioactive 

trebuie să fie asigurată, atât ca volum, cât şi ca 

activitate, prin: 

 practici adecvate de operare şi întreţinere; 

 selecţionarea cu atenţie a materialelor  

utilizate pentru diverse activităţi şi controlul 

materialelor (de ex. evitarea introducerii în 

zona radiologică a materialelor care nu sunt 

necesare); 

 proceduri adecvate de caracterizare din punct 

de vedere fizic, chimic şi radiologic a 

deşeurilor; 

 controlul producerii deşeurilor secundare; 

 decontaminarea echipamentelor şi 

suprafeţelor; 

 reutilizarea şi reciclarea materialelor; 

 eliberarea deşeurilor radioactive de sub 

regimul de autorizare. 
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Tratarea deşeurilor radioactive reprezintă operaţiile efectuate în scopul creşterii securităţii şi/ sau 

din motive economice prin schimbarea caracteristicilor deşeurilor. Obiectivele tratării sunt: 

reducerea volumului, îndepărtarea radionuclizilor din deşeuri şi schimbarea compoziţiei.  

Reducerea volumului prin compactare se realizează cu o presă hidraulică direct în butoi. 

Îndepărtarea radioactivităţii se aplică deşeurilor solide şi uleiului prin metode de decontaminare. 

Schimbarea compoziţiei (solidificare) se realizează în cazul lichidelor organice şi a amestecurilor 

solid-lichide organice prin absorbţie în structura polimerică, folosind polimeri absorbanţi. 

Reducerea volumului prin incinerare este aplicată după o perioadă de depozitare intermediară şi este 

realizată la operatori autorizaţi, în funcţie de tehnologiile de condiţionare şi de criteriile de acceptare 

a deşeurilor radioactive în depozitul final.  

 

Prin aceasta metoda de tratare se realizează o reducere a volumului deşeurilor radioactive de 

peste 97%.  

 

Expedierea deşeurilor solide incinerabile către operatorul autorizat Studsvik – Suedia şi 

receptionarea deşeului cenuşa rezultat din incinerare se efectuează cu respectarea prevederilor 

Directivei Europene nr. 2006/117 /Euratom privind 

supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri 

radioactive şi combustibil uzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenta deşeuri radioactive solide incinerate 

 
Deşeuri solide expediate la  

incinerare 

Deşeuri solide 

expediate la topire 
Deşeu solid cenusa receptionat 

An Nr. butoaie Volum (m3) 
Nr. 

butoaie 
Volum (m3) Nr. butoaie Volum ( m3) 

2010 84 18.48 0 0 2 0.44 

2012 120 26.4 0 0 3 0.66 

2012 241 80.08 0 0 4 0.88 

2013 123 27.06 0 0 3 0.66 

2014 119 26.18 0 0 3 0.66 

2015 137 30.14 0 0 0 0 

2016 0 0 284 62.48 7 1.54 

2017 666 146.52 61 13.42 0 0 

total 1774 417.34 61 75.9 22 4.84 
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În anul 2017, a fost realizată expedierea unui volum de 146.52 m3 deşeuri solide radioactive 

combustibile,  în vederea incinerării, către operatorul extern Studsvik – Suedia. 

 

 
Deseuri 

solide 

radioactive 

Deseuri 

lichide 

organice 

radioactive 

Deseuri 

inflamabile 

radioactive 

2007 24.06 0.22 0.44 

2008 55.33 1.98 0 

2009 40.77 9.68 0.66 

2010 49.84 8.58 4.84 

2011 52.1 2.42 3.52 

2012 58.53 3.52 3.3 

2013 53.47 3.08 4.84 

2014 56.08 3.52 4.84 

2015 73.48 1.32 5.28 

2016 97.19 2.86 3.52 

2017 46.33 3.52 5.28 

 

 

  

  

 

 

DEPOZITUL INTERMEDIAR DE COMBUSTIBIL ARS (DICA) 
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În toamna anului 2000, SNN SA a organizat o licitaţie 

internaţională pentru construirea unui depozit de stocare a 

combustibilului ars rezultat din funcţionarea unităţilor 1 şi 2 de 

la Cernavodă, pentru o perioadă de minim 50 de ani. Au fost 

invitate să participe la licitaţie companii din diferite ţări. 

Procesul de analiză de oferte s-a finalizat la începutul anului 

2001 cu alegerea unei tehnologii MACSTOR care întruneşte 

cele mai bune soluţii de stocare uscată utilizate la centrale 

CANDU 6 similare din Canada. Aceasta a fost dezvoltată în 

ultimele 3 decenii de Atomic Energy of Canada (AECL) şi este 

utilizată la 7 centrale nucleare (6 din Canada şi una din Coreea de Sud). 

 

Principiul de bază s-ar putea rezuma astfel: “Stocarea combustibilului ars pentru o perioadă de 

minimum 50 de ani, în condiţii de securitate nucleară atât pentru personalul operator şi populaţie 

cât şi pentru mediul înconjurător, prin: 

 asigurarea de bariere de confinare a combustibilului faţă de mediul ambiant (în afara tecii 

combustibilului); 

 îndepărtarea căldurii reziduale a combustibilului stocat, prin convecţie naturală a aerului; 

 asigurarea zonei de stocare faţă de fenomene exterioare (naturale şi induse de om); 

 asigurarea unei protecţii biologice corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA este format din incinte de tip modular, care permit extinderea în etape, pe măsură ce 

combustibilul se îndepărtează din reactor după utilizare. Fiecare modul constă dintr-o construcţie 

paralelipipedică din beton armat de circa 21,6m x 8,1m x 7,5 m care înglobează 20 incinte metalice 

cilindrice dispuse vertical; în fiecare din aceste incinte se stivuiesc 10 coşuri cu combustibil ars, 

după care incinta se acoperă cu un dop din beton armat şi o placă metalică sudată şi se sigilează 

conform cerinţelor AIEA.  

În luna iunie 2003 depozitul a fost dat in funcţiune şi au fost 

transferate primele fascicule de combustibil ars.  

 

Programele de monitorizare a 

radioactivităţii nu au detectat 

emisii de efluenţi gazosi şi 

lichizi asociate funcţionării 

depozitului. 

La peretele modulelor nivelul de radioactivitate gama al aerului 

este la nivelul fondului natural. 
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DEŞEURI NERADIOACTIVE 

 

Colectarea selectivă a deşeurilor neradioactive  

“Colectarea selectivă”, “colectarea separată” sau “segregarea deşeurilor” sunt noţiuni destul de des 

întâlnite în CNE Cernavodă şi chiar în mass-media.  

A colecta separat deşeurile presupune: 

 a citi eticheta containerului înainte de a arunca înăuntru un anumit tip 

de deşeu: plastic, hârtie, sticlă, deşeuri metalice etc; 

 a nu amesteca deşeuri de mai multe feluri rezultate din diverse 

activităţi (ex: ulei cu apa, fier cu aluminiu etc); 

 strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a 

deşeurilor, în vederea transportării la o instalaţie de tratare. 

Prin colectarea separată deşeurile sunt mai uşor de clasificat si predat firmelor autorizate cu care 

CNE Cernavodă are încheiate contracte pentru valorificare şi/ sau eliminare deşeuri. Un alt avantaj 

al colectării separate a deşeurilor este posibilitatea valorificării deşeurilor reciclabile.  

Cel mai mare beneficiu de mediu al reciclării este legat de conservarea energiei şi a resurselor 

naturale, de prevenire a poluării prin utilizarea în procesul de fabricaţie a materialelor rezultate din 

reciclare şi mai puţin a celor primare, brute.  

Cerinţele privind administrarea deşeurilor sunt 

stabilite prin acte normative generale (legea 

protecţiei mediului, legea privind colectarea 

selectivă în instituţiile publice, legea privind 

regimul deşeurilor, hotărârea de guvern privind clasificarea deşeurilor) sau specifice anumitor tipuri 

de deşeuri (de ex. pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice, pentru deşeurile 

valorificabile, pentru uleiurile uzate etc.). 

 

O categorie aparte de deşeuri sunt deşeurile din construcţii şi demolări necontaminate cu produse 

periculoase. Aceste deşeuri nu sunt duse la groapa de gunoi a oraşului ci sunt utilizate pentru 

refacerea drumurilor sau consolidarea taluzurilor afectate de alunecările de teren.  
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De asemenea, produsele chimice sunt achiziţionate în cantităţi necesare astfel incât să se evite 

formarea de stocuri care vor expira şi apoi vor fi încadrate în categoria deşeurilor. 

În CNE Cernavodă s-a introdus de asemenea obligativitatea colectării selective a deşeurilor 

asimilabile celor menajere: hârtie, plastic, metal şi sticlă, cerinţă conform Legii 132/2010. 

În acest sens, s-a decis distribuţia de pubele pentru colectarea separată a deşeurilor de hârtie/ 

carton, plastic, metal, sticlă. Acestea au fost amplasate în birouri, în sălile de şedinţe, pe holuri. 

Culorile, imaginile şi textul explicativ indică destinaţia deşeurilor: 

- galben pentru metal (din această categorie fac parte: doze de suc, conserve, capace de metal); 

 

- galben pentru plastic (din această categorie fac parte: pahare şi farfurii de unică folosinţă, 

ambalaje de la alimente, sticle de plastic, pungi); 

 

- albastru pentru hârtie (din această categorie fac parte: cutii de carton pentru băuturi şi 

alimente, documente, reviste şi ziare, dosare de hârtie sau carton); 

 

- verde pentru sticlă (din această categorie fac parte: ambalaje pentru băuturi şi produse 

alimentare). 

 

 

 

DEŞEURI 

STICLĂ 

 

DEŞEURI 

METAL 

 

DEŞEURI 

PLASTIC 

 

DEŞEURI 

HÂRTIE 
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Modul de gestionare a deşeurilor industriale neradioactive 

Deşeurile neradioactive produse în centrală se colectează de 

către personalul de execuţie la locul de producere în containere 

specializate pentru fiecare tip de deşeu. În acest sens, spaţiile 

din centrală sunt prevăzute cu containere specifice pentru 

fiecare tip de deşeu pentru a permite colectarea selectivă a 

acestora.  

Personalul centralei este instruit pentru a aplica principiul segregării (strângerii separate) la locul de 

producere a deşeurilor. În procedurile de lucru sunt prevăzute cerinţe specifice privind colectarea 

deşeurilor apărute în timpul execuţiei şi segregarea lor pe tip de deşeu cu containerizarea separată 

în funcţie de tipul fiecăruia.  

Transferul deşeurilor industriale neradioactive la unităţi autorizate 

de valorificare/ eliminare/ depozitare se efectuează numai pe bază 

de contract cu agenţi economici autorizaţi, conform legii, pentru 

această operaţiune şi categoria respectivă de deşeu. 

În cazul deşeurilor periculoase se solicită ca transportatorul să 

deţină un plan de intervenţie în caz de accident pentru a limita 

impactul deşeurilor asupra mediului (efectele poluării 

accidentale), conform prevederilor legale. 

 

CNE Cernavodă, în calitate de generator de deşeuri rezultate din activităţile proprii, are obligaţia 

furnizării de informaţii şi date cerute de autorităţile competente conform legislaţiei privind protecţia 

mediului şi a celei specifice privind regimul deşeurilor. 

 

 

 

 

 

La CNE Cernavodă se stabilesc măsuri pentru reducerea cantităţilor de deşeuri. Un exemplu în acest 

sens este următorul: prin introducerea noului sistem informatic la CNE Cernavodă, a practicii de 

scanare a documentelor şi transmitere electronică, prin email, se reduc semnificativ cantităţile de 

hârtie utilizate.  
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Deşeuri 

ulei 
Cantitatea (tone) 

2007 94 

2008 35.339 

2009 45.34 

2010 26.357 

2011 43.042 

2012 29.068 

2013 35.472 

2014 32.185 

2015 34.62 

2016 21.28 

2017 18.881 

 

 

Deşeuri absorbanţi, 

materiale filtrante 

Cantitatea (tone) 

2007 1.271 

2008 5.82 

2009 1.58 

2010 2.3 

2011 6.755 

2012 3.468 

2013 3.758 

2014 4.636 

2015 2.056 

2016 5.442 

2017 0.835 

 

 

Raşini ionice uzate Cantitatea (tone) 

2007 3.6 

2008 15.809 

2009 8.66 

2010 14.22 

2011 6.753 

2012 0.325 

2013 0.383 

2014 0.26 

2015 3.331 

2016 51.031 

2017 0.34 
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Deşeuri de hârtie Cantitatea (tone) 

2007 70.14 

2008 31.212 

2009 14.32 

2010 22.777 

2011 11.848 

2012 21.611 

2013 19.963 

2014 30.705 

2015 45.937 

2016 31.71 

2017 25.03 
 

 

Deşeuri menajere Cantitatea(m3) 

2008 19620 

2009 15871.46 

2010 14600.24 

2011 13572 

2012 13337.18 

2013 3568.5 

2014 4580.68 

2015 4452.6 

2016 4868 

2017 4863 
 

 

 

 

Deşeuri 

industriale(beton, 

pământ, piatră) 

Cantitatea 

(tone) 

2007 140 

2008 - 

2009 2683.82 

2010 12180 

2011 56.4 

2012 23.47 

2013 23.47 

2014 2290.51 

2015 1065.05 

2016 7427.23 

2017 2099.247 
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Deşeuri de fier, 

cupru şi aluminiu  

Cantitatea(tone) 

2007 74.3 

2008 778.376 

2009 1664.37 

2010 1167.555 

2011 533.52 

2012 14.961 

2013 54.431 

2014 508.484 

2015 366.318 

2016 335.766 

2017 142.967 
 

 

 

Deşeuri de lemn  Cantitatea(tone) 

2007 1.2 

2008 76.33 

2009 96.9 

2010 60.38 

2011 62.97 

2012 17.114 

2013 6.405 

2014 12.123 

2015 22.133 

2016 44.498 

2017 11.683 

 

 

PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI 

 

Surse posibile de poluare a solului şi subsolului: 

a) Contaminarea solului cu scurgeri provenite de la combustibili, uleiuri şi materiale chimice 

datorită: 

- Spălării, curăţării şi umplerii; 

- Tratării apei; 

- Transportul incluzând accidentele de trafic; 

- Manipulării şi stocării. 

b)  Contaminarea solului cu scurgeri datorită gospodăririi deşeurilor solide. 
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c)  Contaminarea apei subterane cu aceleaşi surse descrise pentru sol si subsol; 

d)  Scurgeri radioactive de la centrală. 

 

MĂSURILE, DOTĂRILE ŞI AMENAJĂRILE PENTRU PROTECŢIA SOLULUI ŞI A 

SUBSOLULUI 

Prin construcţia unităţilor nucleare sunt prevăzute sisteme de control precum şi de prevenire și/sau 

limitare a riscului contaminării solului şi subsolului. 

Pentru operarea CNE sunt stabilite proceduri care tratează responsabilităţile personalului centralei 

privind localizarea, anunţarea şi acţiunile de eliminare a consecinţelor unei scurgeri accidentale. 

Uleiurile de lubrifiere sunt livrate în butoaie de 200 l şi se stochează pe paleţi prevăzuţi cu sistem 

de colectare scurgeri. În instalaţie, zonele cu posibilitate de scurgere de ulei  sunt prevăzute cu 

sistem de colectare a scurgerilor în recipienţi metalici aşezaţi în cuve speciale de colectare.  Pentru 

verificarea şi înlocuirea containerelor pline sunt emise rutine pentru personalul de execuţie. 

Produsele stocate în containere metalice sunt depozitate în clădiri special amenajate. Transvazările 

de ulei se fac în sisteme speciale de manipulare a containerelor care au cuve închise de reţinere a 

scurgerilor. 

Pregătirea personalului pentru răspuns în caz de scurgeri accidentale se efectuează în conformitate 

cu procesul de pregătire şi planificare în caz de urgenţă. Accesul la echipamentul pentru controlul 

scurgerilor este facilitat prin amplasarea dulapurilor de urgenţe chimice în toate zonele identificate 

cu risc potenţial de incident chimic. Instruirea personalului pentru manipularea deşeurilor se face 

conform procedurilor emise pentru gestionarea deşeurilor şi procedurilor de securitate a muncii. 

Zonele de parcare sunt amenajate şi semnalizate corespunzător şi dimensionate pentru necesităţile 

U1 şi U2. 

Îndepărtarea deşeurilor menajere în afara amplasamentului se efectuează prin contracte de prestări 

servicii cu firme de salubrizare autorizate. Deşeurile menajere sunt colectate în locuri special 

amenajate în incinta bufetelor şi a spaţiilor pentru servirea mesei. Asigurarea conformităţii cu 

reglementările românesti pentru gospodărirea deşeurilor solide este deasemenea abordată în cadrul 

documentelor specifice. 

 

PREVENIREA RISCURILOR ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 

Până în prezent nicio centrală de tip CANDU inclusiv centrala nucleară de la Cernavodă nu s-a 

confruntat cu evenimente sau accidente care să pună în pericol securitatea şi sănătatea populaţiei. 

În ciuda faptului că aceste riscuri sunt reduse la minimum, centrala fiind prevăzută cu sisteme 

speciale pentru a face faţă unor evenimente de acest fel, sunt stabilite totuşi măsuri suplimentare 

pentru protecţia populaţiei şi a mediului înconjurător. 
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Printre acestea menţionăm pregătirea pentru urgenţe impusă de legislaţia naţională pentru obţinerea 

Autorizaţiei de Funcţionare a centralei. La centrala nuclearelectrică Cernavodă, pregătirea de 

urgenţă este verificată şi îmbunătăţită prin exerciţii trimestriale, anuale sau generale (o dată la trei/ 

patru ani) prin care se simulează diferite condiţii de accident nuclear. 

Exerciţiile au permis testarea planurilor de urgenţă, îmbunătăţirea comunicaţiilor şi a altor activităţi 

legate de urgenţa radiologică. 

Centrala nucleară de la Cernavodă are un Centru de Control al Urgenţelor operaţional pe 

Amplasamentul acesteia (CCUA),  pentru coordonarea activităţilor de intervenţie în situaţii de 

urgenţă, elaborarea soluţiilor tehnice de implementat pentru minimizarea consecinţelor şi 

menţinerea interfeţei de comunicare cu Autorităţile Publice. Dotarea acestui centru îi asigură o 

disponibilitate continuă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Personalul pregătit pentru operarea acestui 

centru este organizat în ture de răspuns astfel încât în acelaşi mod continuu, este asigurată o tură în 

consemn pentru activarea în regim de urgenţă a centrului. 

De asemenea, CNE Cernavodă a finalizat lucrările de amenajare a Centrului de Control al Urgenţei 

din Afara Amplasamentului, amplasat la Constanţa (la aproximativ 60 km depărtare de CNE 

Cernavodă), cu scopul de a asigura conducerea şi coordonarea activităţilor de răspuns într-o situaţie 

de urgenţă, în cazul în care Centrul de Control al Urgenţei de pe Amplasament nu este disponibil. 

Acţiunile implementate de către CNE Cernavodă după producerea accidentului de la Fukushima au 

inclus elaborarea şi implementarea unor noi proceduri de răspuns la urgenţa în cazul unor situaţii 

care ar putea duce la pierderea totală a alimentării cu energie electrică sau la pierderea capacităţii 

de îndepărtare a căldurii reziduale din bazinul de stocare a combustibilului uzat, precum şi a unor 

proceduri specifice de răspuns la accidente severe, pregătirea specifică a personalului pentru 

utilizarea noilor proceduri, asigurarea unor facilităţi de alimentare cu energie electrică din surse 

suplimentare independente, constând în generatoare diesel mobile şi implementarea unor modificări 

de proiect pentru asigurarea de surse suplimentare de apă de răcire în cazul unui accident sever. De 

asemenea CNE Cernavodă a amenajat în Campus (la aprox. 2km de centrală) o Zonă de Admitere 

la Lucru în caz de Accident Sever (ZALAS) pentru personalul de exploatare şi intervenţie pentru 

cazul în care acesta nu-şi mai poate desfăşura activitatea în centrală în mod continuu datorită 

condiţiilor radiologice. 

Pentru a menţine buna cooperare cu Autorităţile Publice competente privind răspunsul la situaţiile 

de urgenţă, SNN SA promovează o bună colaborare cu autorităţile naţionale, iar CNE Cernavodă 

cu autorităţile locale (din oraşul Cernavodă şi din judeţul Constanţa). În acest context CNE 

Cernavodă a amenajat două facilităţi importante pentru oraşul Cernavodă, şi anume: Centrul Local 

pentru Situaţii de Urgenţă al Primăriei Cernavodă la Centrul CNE Cernavodă de Informare Cetăţeni 

din oraşul Cernavodă şi Zona de Decontaminare Personal, din cadrul Spitalului Oraşenesc 

Cernavodă. 
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CERINŢE LEGALE ŞI EVALUAREA CONFORMĂRII 

 

În conformitate cu cerinţele standardului ISO 14001, conformarea cu cerinţele legale înseamnă 

punerea totală în aplicare a legislației de mediu în vigoare. Conformarea apare atunci când cerințele 

sunt îndeplinite și modificările dorite sunt realizate. 

Cerinţele legale pot fi referitoare la : 

 Protecţia mediului; 

 Consumul de resurse; 

 Eficienţa energetică. 

Cerinţele legislative sunt analizate şi implementate prin mecanisme stabilite în procedurile specifice 

aplicabile în cadrul CNE Cernavodă. 

Pentru identificarea cerintelor legale aplicabile in materie de mediu a fost elaborat IR-

08233-010 „ Stadiul alinierii documentelor CNE Cernavoda la cerintele legislatiei de mediu 

aplicabile la data de 01 martie 2018”. În acest document au fost analizate cerințele legale de 

mediu, aplicabilitatea acestora în cadrul activităților la CNE Cernavoda, procedura în care se 

referențiaza, si modul de conformare.  Raportul de informare se revizuieste annual. 

 

OBIECTIVE, TINTE SI INDICATORI DE PERFORMANTA 
 

CNE Cernavoda a stabilit „Obiective CNE Cernavoda 2018 (care includ si obiective referitoare la 

mediu), documentate in  IR-90320, “Indicatori de performanță ai CNR Cernavodă : Strategia 2014-

2018 și indicatori de securitate nucleara”– structurat pe 5 piloni de excelență de performanță ai CNE 

Cernavoda:  

- excelenta organizationala  

- excelenta operationala  

- excelenta echipamentelor  

- excelenta pregatirii si dezvoltarii personalului  

- excelenta economica  

CNE Cernavoda a stabilit si obiective specifice la nivelul  departamentementelor si proceselor 

coordonate de acele departamente (care includ si obiective referitoare la mediu).  

 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, sunt elaborate si aprobate : 

 Programe de imbunatatiri – corelate cu obiectivele generale la nivel CNE  

 Programe curente (de baza) – corelate cu activitatile curente ale departamentelor: 

 

Activitatea de urmărire a indeplinirii acestor obiective se realizează prin procesul de autoevaluare 

pe centrala (conform SI - 01365 - Q18) si se pastreaza rapoarte lunare. 
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O sinteză a datelor disponibile cu privire la performanţa CNE cernavoda  în raport cu obiectivele 

și ţintele sale de mediu, care au rezultat din analiza de mediu si Obiectivele generale ale CNE sunt 

prezentate mai jos : 
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INDICATORI DE PERFORMANTA 

OBIECTIVE SI INDICATORI PRINCIPALI DE PERFORMANTA DE MEDIU CONFORM REGULAMENT 1221/2009- DEFINITII 
Denumire 

indicator 
Obiectiv de mediu 

Frecventa de 

raportare 
Definitie Mod de calcul 

Consum propriu 

tehnologic 
Utilizarea eficienta a energiei anual 

Stabilit prin “Norma SNN privind modul de stabilire a 

limitelor de consum propriu tehnologic necesar pentru 

producerea energiei electrice la unitatile 1 si 2 CNE 

Cernavoda 

(Energie bruta(MWh)-Energie 

neta(MWh))*100/ Energie 

bruta(MWh) 

Grad de ardere 

mediu 

Utilizarea rațională a 

materialelor 
anual 

Gradul de ardere mediu al 

fasciculelor de combustibil 

descarcate din reactor 

Gradul de ardere reprezinta energia 

produsa de unitatea de masa de 

combustibil, in intervalul de timp in 

care acesta este iradiat in reactor: 

MWh/KgU, MWh/tU, 

MWh/fascicul) 

Utilizare Apa de 

Dunăre 
Consum durabil de apa lunar 

Volumul de apa de racire prelevata din Dunare raportat 

la productia neta de energie electrica 

Se calculeaza conform AGA si se 

raporteaza in m3/MWhnet 

Deseuri 

radioactive 

Minimizarea generarii 

deseurilor radioactive 
lunar 

Volum de deseuri 

radioactive produse raportat la productia neta de 

energie electrica 

Conform proceduri interne si 

legislatie - se raporteaza in 

cm3/MWh 

Emisii de gaze cu 

efect de sera 
Protectia calitatii aerului anual 

Emisii de CO2 raportat la productia neta de energie 

electrica 

Se calculeaza pe baza consumurilor 

de motorina si CLU si se raporteaza 

la productia neta de energie electrica 

g/MWh 

Ocuparea solului Conservarea biodiversitatii anual 
„utilizarea terenurilor”, exprimată în m2 de teren 

intravilan 

suprafata 

construita(m2)*100/suprafata totala a 

site-ului(m2) 
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OBIECTIVE SI INDICATORI PRINCIPALI DE PERFORMANTA DE MEDIU CONFORM REGULAMENT 1221/2009 

 RAPORTARE ANUALA 

 

Obiectiv de 

mediu 
Indicator 

Unitate de 

masura 
Unitatea 

Valoare 

tinta 

2018 

2014 2015 2016 2017 Grafic 

Utilizarea 

eficienta a 

energiei 

Consum 

propriu 

tehnologic 

% 

U1 
10.85

% 
8.19% 8.21% 8.36% 8.36% 

 

U2 
10.85

% 
7.63% 7.76% 7.67% 7.76% 

Utilizarea 

rațională a 

materialelor 

Grad de 

ardere 

mediu 

MWh/K

gU 

U1 

 
≥166.3 167.56 168.57 168.47 168.11 

 

U2 

 
≥174.2 178.86 180.33 181.87 181.99 
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Obiectiv de 

mediu 
Indicator 

Unitate de 

masura 
Unitatea 

Valoare 

tinta 

2018 

2014 2015 2016 2017 Grafic 

Consum 

durabil de apa 

Utilizare 

Apa de 

Dunăre 

(m³/MW

h) 
U1+U2 

327.3 

 
225.8  231.1 233.1 235.9 

 

Minimizarea 

generarii 

deseurilor 

radioactive 

Deseuri 

radioactive 
(cm³/M

Wh) 

U1+U2 

 

8.59 

 
5.60 6.86 9.36 4.29 
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Obiectiv de 

mediu 
Indicator 

Unitate de 

masura 
Unitatea 

Valoare 

tinta 

2018 

2014 2015 2016 2017 Grafic 

Protectia 

calitatii 

aerului 

Emisii de 

gaze cu 

efect de 

sera 

 

g/MWh U1+U2 

<  

192.21 

 

146.55 100.75 84.81 81.28 

 

Conservarea 

biodiversitatii 

Ocuparea 

solului 

% 

suprafat

a 

construi

ta din 

suprafat

a totala 

U1+U2 

25.18 

(% din 

supraf

ata 

totala 

= 

72305

0 m²) 

25.09 25.11 25.14 25.16 
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INDICATORI DE PERFORMANTA 

OBIECTIVE SI INDICATORI DE PERFORMANTA DE MEDIU SPECIFICI CNE CERNAVODA 
 

Obiectiv de mediu Denumire indicator 
Frecventa de 

raportare 
Definitie Mod de calcul 

Utilizarea eficienta 

a energiei 

Factorul de 

capacitate (%) 
Lunar 

Raportul dintre energia electrica produsa de unitate intr-o 

anumita perioada de timp si energia de referinta din aceeasi 

perioada de timp, exprimata in procente. 

Raportul dintre energia electrica produsa 

de unitate intr-o anumita perioada de 

timp si energia de referinta din aceeasi 

perioada de timp, exprimata in procente. 

Utilizarea eficienta 

a energiei 

Rata de pierderi 

fortate (%) 
Lunar 

Raportul dintre energia pierduta neplanificat (fara a lua in 

calcul energia pierduta datorita extensiei neplanificate a 

opririi planificate) dintr-o perioada de timp si energia de 

referinta din care se scad pierderile de energie planificate si 

pierderile de energie datorate extensiei neplanificate a opririi 

planificate din aceeasi perioada de timp, exprimata in 

procente. 

Rata de pierderi fortate (FLR) se 

determina pentru fiecare perioada astfel: 

FLR = {A/[E ref. - (E p.pl. + B)]} x 

100%, unde: E ref. = Energia electrica de 

referinta Ep.pl. = Energia electrica 

pierduta planificat A = Energie pierduta 

neplanificat datorita defectarii 

echipamentelor, factorului uman sau 

altor conditii B = Energie pierduta 

neplanificat datorita extensiei 

neplanificate a opririi planificate 

Utilizarea rațională 

a materialelor 

 

Pierderi de apa 

grea (kg) 
anual 

Cantitatea de D2O pierduta in perioada de raportare, in kg. 

D2O. 

Valoarea anuala estimata = ultima medie 

lunara calculata X 12 luni 
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INDICATORI DE PERFORMANTA 

OBIECTIVE SI INDICATORI DE PERFORMANTA DE MEDIU SPECIFICI CNE CERNAVODA 

RAPORTARE ANUALA 
Obiectiv de 

mediu 

Denumire 

indicator 
Unitate de 

masura 
Unitatea 

Valoare 

tinta 

2018 

2014 2015 2016 2017 Grafic 

Utilizarea 

eficienta a 

energiei 

Factorul de 

capacitate (%) 
% 

U1 
≥ 87.4 

 
91.14 96.92 83.78 97.14 

 

U2 
≥ 99 

 
98.5 92.23 99.09 89.72 

Utilizarea 

eficienta a 

energiei 

Rata de pierderi 

fortate (%) 
% 

U1 < 0.1 0.32 0.54 0.16 0.52 

 

U2 < 0.1 0.31 0 0 2.36 

Utilizarea 

rațională a 

materialelo

r 

Pierderi de apa 

grea (kg) 
kg 

U1 

 
2500 2,632.58 2,094.57 2,145.60 2,632.58  
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Obiectiv de 

mediu 

Denumire 

indicator 
Unitate de 

masura 
Unitatea 

Valoare 

tinta 

2018 

2014 2015 2016 2017 Grafic 

1800 2,206.60 1,816.14 1,497.13 2,206.60 

 
 

U2 

 




