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MESAJUL 
MINISTRULUI ECONOMIEI 

Sectorul nuclear devine din ce în ce mai mult o com-

ponent  major  a unui num r crescut de sisteme 

energetice na ionale, România înregistrând deja un 

nivel ridicat de performan  în acest domeniu.

SN Nuclearelectrica SA joac  un rol cheie pe pia a 

româneasc  prin furnizarea a aproximativ 18% din 

necesarul de consum energetic prin intermediul 

celor dou  unit i de la Cernavod , urmând ca 

aceast  pondere s  creasc  semni  cativ în urma 

de  nitiv rii proiectului unit ilor 3 i 4.

Func ionarea stabil  i în siguran  a centralei de 

la Cernavod , gradul ridicat de predictibilitate a produc iei, pre ul stabil i prezen a 

activ  pe pia a concuren ial  au transformat SNN SA într-un actor important al 

stabilit ii pie ei i al e  cien ei sistemului energetic.

Printr-un management performant i un capital uman care corespunde exigen elor 

interna ionale din domeniu, compania a reu it s  impun  pie ei un standard de 

performan  în produc ia de energie în condi ii de siguran , transparen  i încredere 

i s  devin  un promotor al investi iilor strategice pe termen lung.

Orice sistem energetic na ional devine performant, e  cient i real competitiv pe plan 

regional atunci când resursele sale energetice de baz  sunt valori  cate în vederea 

asigur rii securit ii energetice.

Adriean Videanu,

Ministrul Economiei
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MESAJUL 
DIRECTORULUI GENERAL

SN Nuclearelectrica SA este un actor important pe 

pia a energetic  din România asigurând 17,33% din 

necesarul de energie al rii în condi ii de siguran  

i aten ie fa  de mediul înconjur tor i popula ie.

Dac  anul 2007 a reprezentat un punct important 

pe agenda de dezvoltare a companiei prin punerea 

în func iune a Unit ii 2, în 2008 aceste eforturi 

sus inute de a contribui constant la e  cientizarea 

sistemului energetic românesc s-au concretizat 

prin ini ierea proiectului unit ilor 3 i 4 de la 

Cernavod . Astfel, la data de 23 decembrie 2008 

a fost  nalizat procesul de semnare a Acordului Investitorilor, conform c ruia SNN SA 

i cei ase investitori selecta i - ArcelorMittal, CEZ, GDF SUEZ, ENEL, Iberdrola i 

RWE Power - î i vor canaliza eforturile pentru de  nitivarea celor dou  unit i prin 

intermediul companiei de proiect EnergoNuclear. Cre terea ponderii în acoperirea 

necesarului de energie pentru consumatorii captivi la un pre  relativ sc zut  i stabil, 

dar i o prezen  activ  pe pia a concuren ial  de energie sunt deziderate ale SNN SA, 

dar în acela i timp i strategii de dezvoltare în atingerea unui nivel ridicat i plurivalent 

de performan  care s  duc  la men inerea statutului de companie de top într-un 

context dinamic i uneori puternic  uctuant.

De asemenea, in s  precizez c  în anul 2008 unit ile 1 i 2 au produs o cantitate 

de energie electric  de 11.225.808 MWh i a livrat consumatorilor 10.313.751 MWh, 

unitatea 1 înregistrând un coe  cient de utilizare a puterii instalate de 84,83%, iar 

unitatea 2 un coe  cient de 96,92%, ceea ce reprezint  absolut o performan , aceasta 

 ind în primul an de func ionare, la data de 10 noiembrie 2008 num rând 200 zile de 

func ionare continu . Pentru a asigura capacitatea remarcabil  a celor dou  unit i 

func ionale de la Cernavod , FCN Pite ti a produs un num r de 9.360 de fascicule 

de combustibil i a livrat celor dou  unit i un num r de 10.800 fascicule.  Din acest 

punct de vedere, vreau s  subliniez c  la data de 26 iunie 2008 FCN Pite ti a realizat 

cel de-al 100-lea transport de combustibil, asigurând astfel în total transferul a 69.763 

fascicule de combustibil de tip CANDU-6 c tre CNE Cernavod  cu un con inut total de 

peste 1300 t de uraniu sau echivalentul a 32 milioane t de c rbune de calitate bun .

Bene  ciem de sprijinul celor mai importante organiza ii interna ionale din domeniu 

i func ion m în cadrul unor re ele regionale i globale care ne permit o dezvoltare 

constant  a capabilit ilor cu accent pe siguran , e  cien , grija fa  de mediu i 

popula ie. Aplic m strategii de management i form m resurse umane care fac din 

SNN SA un model de performan  regional  i global . 

Director General

Dr. Ing. Pompiliu Budulaniu Budulan
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PE SCURT

SN NUCLEARELECTRICA (SNN) SA a fost în  in at  în iulie 1998. Statul român este 

ac ionarul majoritar în timp ce restul ac iunilor sunt de inute de Fondul Proprietatea.

SNN SA se subordoneaz  Ministerului Economiei, având ca principal  misiune 

producerea de electricitate i energie termic  prin utilizarea energiei nucleare, 

precum i fabricarea de combustibil nuclear de tip CANDU 6. Compania particip  de 

asemenea în mod activ la programul de dezvoltare energetic  în România.

Sediul central al societ ii se a   în Bucure ti i g zduie te SNN Executiv care 

coordoneaz  activit ile sucursalelor sale:

  “Sucursala centralei nuclearoelectrice (CNE) de la Cernavod ” care opereaz  

în condi ii de siguran  Unit ile 1 i 2 i asigur  aburul pentru înc lzirea central  

a ora ului Cernavod ;

  “Sucursala fabricii de Combustibil Nuclear (FCN) de la Pite ti” care fabric  

combustibil nuclear de tip CANDU 6 furnizând tot combustibilul nuclear necesar 

pentru func ionarea Unit ilor 1 i 2 ale CNE Cernavod .

Societatea, prin intermediul SNN Executiv, administreaz  i deruleaz  activit ile 

comerciale i afacerile de pe pia a de electricitate, realizând proiecte complementare. 

Societatea este de asemenea implicat , în calitatea sa de promotor i ac ionar 

principal la EnergoNuclear, responsabil  de realizarea i punerea în func iune a 

Unit ilor 3 i 4 de la CNE Cernavod .

La nivelul societ ii managementul este asigurat de:

 Adunarea General  a Ac ionarilor (AGA), care reprezint  cel mai înalt nivel 

 de coordonare care analizeaz  i aprob  strategia i politica societ ii

 Consiliul de Administra ie care r spunde de supravegherea activit -

 ilor curente i de luarea deciziilor la un nivel superior de competen

 Comitetul Director al c rui principal obiectiv este de a dezbate i analiza activi-

 t ile curente.
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Misiunea:
SNN SA are misiunea de a produce electricitate i energie termic , utilizând energia 

nuclear  ob inut  cu ajutorul tehnologiei nucleare, i de a fabrica combustibil nuclear, 

asigurând un grad înalt al securit ii, i al e  cien ei economice, i având grij  de 

popula ie i de mediu.

Viziunea:
Recunoa terea SNN SA drept un factor de stabilitate economic , care are o important  

contribu ie la dezvoltarea lumii de mâine.

Valorile:
 S E C U R I T A T E

 Securitatea nuclear  reprezint  o preocupare permanent  a activit ilor noastre.

 G R I J A  P E N T R U  M E D I U

 Respect pentru mediul înconjur tor i grija pentru genera iile viitoare.

 E F I C I E N A

 Realiz ri remarcabile care sus in economia noastr  na ional .

 Î N C R E D E R E

 Suntem o companie demn  de încredere, un partener loial i onest, deschis 

 dialogului, activ implicat în via a comunit ii locale.

 D E Z V O LT A R E A  D U R A B I L

 Sursa de energie sigur , apt  de a satisface nevoile energetice prezente i viitoare.

 T R A N S P A R E N A

 Credem într-un dialog permanent cu publicul atât în mod direct cât i prin

 intermediul mass media.
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SUCURSALA 
CNE CERNAVOD

2006
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2019

2020
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Puterea instalat  (MWnet)
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Evolu ia puterii instalate 2006-2020
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Centrale hidroelectrice + SRE

Centrale pe lignit

Centrale pe hidrocarburi

Rezerv  (%)

Cerere

total: 64,761 GWh
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Exploatare comercial  în 2008

Luna
Energie produs  

MWh

Energie net  
la re ea

MWh

Factorul de 
capacitate al 

unit ii %

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Total

Consumul”U”

An Tone “U”

2008 97

2007 109

2006 100,3

2005 900,4

2004 90,6

2003 99,5

2002 99,2

2001 96,9

2000 92,0

1999 95,6

1998 90,4

1997 0,30

Total 1082,2

Consumul de fascicule 
de combustibil nuclear

5660

5040

5192

5144

5176

4792

5272

5244

5124

4868

5056

4767

total 56,675

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Consumul de ap  grea

Valoare de consum proiectat: 5200Kg/an

2002

2001

2000

1999

1998

1997

2008

2007

2006

2005

2004

2003

32023

8793

27032

49192
4182

4988

32097

26968
5129

27654

23638

4016

30585
27170

3414

31734

27580

4154
103kg/an

21129
17411

3781

31888

27524

4363

45902
43373

2592

24904
22879

2025

81340
76364

4976

28070

23439
4637

RecuperareScurgere Consum

1044005 962017 99.95

 939255 863714 96.09

1049015 966990 100.41

923427 851247 91.20

669187 617416 63.91

494289 455075 97.60

966988 886649 92.30

1026587 942116 97.91

1005707 925507 99.19

1053991 971486 100.44

998449 918820 98.77

1054908 974252 100.98

10731519 10335288 90.87

Exploatare în 2008
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CNE Cernavod  - Unitatea 1

Produc ia anual  de electricitate

Produs (BRUT)Livrat (NET)

milioane MWh (TWh)

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

4 805 476

5 227 976

5 518 346

6 005 176

5 177 957

5 631 510

5 114 677

5 554 959

5 142 305

5 548 082

4 541 418

4 905 663

5 106 225

5 513 410

5 049 871

5 445 900

5 053 355

5 455 751

4 813 027

5 198 083

4 918 951

5 307 181

4 968 837

5 400 856

Unitatea 1 Energie termic

energie termic  în perioada 

1997-2008: 646 156 Gcal

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

47 579

46 621

43 843

50 238

48 557

56 177

52 108

48 082

64 553

70 864

72 226

45 307

Factor de capacitate anual brut (GCF)

Factor de capacitate de la intrare

în func iune: 88,26%

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

84,83% 

97,62%

91,37%

90,08%

89,71%

79,52%

88,26%

289,37%

88,25%

88,30%

84,51%

86,19%

87,27%

de când se a
în func iune

Compararea factorului de capacitate (GCF) 
al centralei de tip CANDU 6

Unitatea  (%)  (%) 
capacitate brut
Factorul de 

(ultimele 12 luni)

Locul

Factorul de
capacitate brut

(de la intrarea  

în exploatare)

Locul

Darlington 3 99,4% 1 86,1% 9

Dralington 2 98,5% 2 76,9% 21

Darlington 4 97,9% 3 86,0% 10

Cernavod  2 96,9% 4 96,4% 2

Pickering 6 95,9% 5 77,9% 19

Bruce 6 95,2% 6 80,5% 16

Wolsong 4 94,5% 7 96,4% 1

Qinshan 4 93,5% 8 88,8% 6

Bruce 8 93,5% 9 82,1% 15

Wolsong 3 93,0% 10 94,8% 3

Wolsong 1 93,0% 11 86,3% 8

Wolsong 2 92,2% 12 93,5% 4

Pickering 5 89,7% 13 74,0% 25

Qinshan 5 89,3% 14 89,2% 5

Cernavod  1 84,8% 15 88,1% 7

Performan e 1997-2008
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*45 ore datorate for ei majore

Durata total  opriri neplanificate (ore)Num rul opririlor

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6 2 2 5 2 4 2 1 4 1 2 2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

503 95 13 371 113 383 639 79 296 100 233 51

Opriri neplanificate

Opriri planificate

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5 9 20,5 0 0 0 1,5 7 0 0 0 14

16 36 32 26 39 22 44 27 24 26 0 41

Durata planificat  (zile)
Extinderea duratei de oprire planificat  (zile)

Legenda:
Num rul i durata opririlor planificate i neplanificate în 2008:

• 22 aprilie 2008 (43 ore) – oprire neplanificat  – proces tranzitoriu constând în declan area 

turbinei i pierderea liniilor de leg tur  cu sistemul care a avut loc din cauza unui defect de natur

electric  în timpul unei furtuni cu desc rc ri electrice 

• 09 mai 2008 (55 zile) – oprire planificat

0 0 612 18 24 30 5 11 17 23 29 612 18 24 30 511 17 23 29 5 11 17 23 29 410 16 22 28 410 16 22 28 3 915 21 27 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 1 713 19 25 1 7 13 19 25 31
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ian Feb Mar Apr Maz Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Medie 2007

Putere Generat

Distribu ie

Opriri
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Exploatare comercial  în 2008

Luna

Puterea 

produs  

MWh

Puterea net  

la re ea

MWh

Factorul  

de capacitate

al unit ii

 %

Ianuarie 518426 478505 98,87

Februarie 445564 409400 90,83

Martie 520557 480356 99,41

Aprilie 452378 417736 89,15

Mai 517171 477589 98,80

Iunie 494289 455075 97,58

Iulie 508397 466818 97,00

August 507867 466568 96,80

Septembrie 498812 459734 98,30

Octombrie 522289 482973 99,47

Noiembrie 487340 448632 96,04

Decembrie 524742 484721 100,07

Total 5997832 5528108 96,92

An Tone “U”

2008 83

2007 2

Total 85

Consumul “U” 

5997832

5528108

1560196

1703843 MWh

2008

2007

Produs (BRUT)Livrat (NET)

Produc ia Anual  de Electricitate

88

57602008

2007

Consumul de fascicule 
de combustibil nuclear

Consumul de ap  grea 

Recuperare

Scurgere

Consum

2008

2007
396

2939

3324

2527

6478
35592

Valoarea consumului proiectat: 5200Kg/an

103kg/an

Energie termic

2549 Gcal1535 Gcal

Unit. 2 –energie termic : 2549 Gcal

Energie termic  în 

perioada 2007-2008: 1 535 Gcal 

CNE Cernavod  - Unitatea 2

Exploatare în 2008
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Opriri planificate în 2008

Oprire 

planificat

Oprire 

neplanificat

nr. opriri 0 3

Durat  (ore) 0 115.6

Total h. 115,6**

**70,1 ore datorate for ei majore

Legenda:
Num rul i durata opririlor neplanificate ale centralei în 2008:

• 31 ianuarie 2008 (38 ore) - oprire neplanificat  - fenomen tranzitoriu/supratensiune din cauza

 unor vibra ii puternice la turbina la lag rul # 8

• 22 Aprilie 2008 (70 ore) - oprire neplanificat  - fenomen tranzitoriu/supratensiune ca urmare

 a decupl rii turbinei i distrugerii unei linii din cauza producerii unei avarii la partea electric

  în timpul unei furtuni violente cu desc rc ri electrice

• 26 noiembrie 2008 (5 ore) – oprire neplanificat  - desc rcarea i decuplarea unit ii T/G pentru

 a permite interven ia la transformatorul de excita ie 2/ 4122/T100
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Securitatea nuclear

Evenimente raportabile 

CNE Cernavod  Unitatea 1 a fost exploatat  în condi ii 

de siguran  de-a lungul unei perioade de 12 ani iar 

unitatea 2 pe o perioada de 1 an. Evenimentele raportate 

în 2008 conform sc rii INES au fost în num r de 12 

(7 de nivel 0 i 5 de nivel 1). De când se a  a în exploatare, 

un singur eveniment a fost evaluat ca având nivelul 2 

pe scara INES i s-a petrecut în anul 1999.

Evenimente nucleare raportabile
autorit ii de reglementare (CNCAN)

7

8

8

20

13

17

21

18

19

22

25

num r de evenimente

2007

122008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Radia ia 

Principalul obiectiv al SNN SA privind politica în domeniul radioprotec iei  în cadrul exploat rii, 

este de a men ine expunerea profesional  cât mai mic  posibil, în conformitate cu principiul 

ALARA. Rapoartele de anul trecut ale COG (Grupul Proprietarilor de Centrale tip CANDU) au 

eviden iat faptul c  dozele colective de la CNE Cernavod  Unitatea 1 sunt mai mici decât dozele 

colective înregistrate la centralele de tip CANDU 6 din Canada, Coreea, Argentina i Pakistan.

Pentru anul 2008 au fost stabili i noi indicatori de performan  pentru a îmbun t i performan a 

centralei/grupurilor de lucru, dup  cum urmeaz :

 valoarea int  pentru doza colectiv  în cadrul centralei a fost m rit  de la 0,45 la

 1,05 Sv/an i a fost stabilit  pe baza activit ilor plani  cate, luând în considera ie 

 faptul c : Unitatea 2 i-a început exploatarea comercial  la sfâr itul anului 2007, 

 i c  a avut loc o oprire plani  cat  de 55 de zile la Unitatea 1, cu pu ine activit i 

 cu impact radiologic semni  cativ, ceea ce a redus nivelul dozelor individuale 

 înregistrate;

 contribu ia dozelor interne la doza total  efectiv : valoarea int  a fost de 30%;

 au fost stabilite intele lunare graduale pentru grupurile de lucru din central  i

 contribu ia atât a dozelor colective cât i a dozelor interne.

În anul 2008, doza încasat  a fost de 688 om mSv, doza medie anual  încasat  de lucr tori 

expu i profesional a fost de 0,77 mSv, iar doza individual  maxim  a fost de 15,32 mSv. Limita 

legal  pentru doza total  efectiv , pentru lucr tori expu i profesional este de 20 mSv/an, 

iar doza administrativ  este de 18 mSv/an. Niciuna dintre aceste limite nu a fost dep it .
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Valoarea dozei anuale medii pentru lucr torii expu i (mSv/an)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0,4 3,81 0,76 1,29 1,25 1,26 1,12 1,26 1,17 1,42 1,15 0,74 0,77

1,317

0,24
doza colectiv  omSv

CANDU 6
doza medie omSv

1,324 1,508 1,530 1,130 1,734 1,882 1,122 1,368 0,674 1,03

0,25 0,45 0,46 0,57 0,55 0,81 0,65 0,73 0,56 0,27 0,34

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Contribu ia dozei interne la doza colectiv  la sfâr itul anului 2008 a fost de 30,4% 

(209,3 mSv/om), în timp ce inta a fost de 30% (314 mSv/om). Aceste valori se înscriu 

în tendin a anului precedent când a fost de 30,7%. 

Departamentul de medicina muncii emite rapoarte periodice la zi privind doza 

colectiv , semnalând astfel serviciile din cadrul centralei care înregistreaz  o doz  

colectiv  sporit , i aliniaz  departamentele pentru activit ile viitoare care necesit  

supraveghere radiologic .

Pentru a optimiza protec ia la radia ii i pentru a men ine doza cât mai mic  posibil, 

principiul ALARA a fost o  cializat i s-au în  in at comitetele ALARA.

Coordonatorii ALARA au propus o int  a dozei colective i contribu ia dozei interne la inta 

dozei totale pe baza activit ilor speci  ce grupului de lucru i a bunelor practici. Pentru 

unele grupuri de lucru (manipularea combustibilului i chimie) au fost efectuate analize 

pentru a reduce expunerea intern . Comitetul ALARA a aprobat inta dozei colective i 

inta contribu iei dozei interne la propunerile privind doza total  pentru 2008.

Dup  cum se arat  în  gura de mai sus, dozele colective pentru lucr torii CNE 

Cernavod  expu i profesional s-au a  at sistematic sub valoarea medie pentru 

toate centralele CANDU 6. Pentru anul 2008, doza colectiv  de 0,34 omSv reprezint  

valoarea medie atât pentru Unitatea 1 cât i pentru Unitatea 2.
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2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996 Sv/an

5,70

10,450

13,274

8,174

9,946

6,112

8,296

7,270

7,219

4,495

5,680

5,510

3,419

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996 m3/an

volumul de eurilor solide slab i mediu radioactive

total în 12 ani de func ionare: 312,98 (m3)

55,33

24,06

25,76

28,47

29,78

26,41

29,39

24,22

15,88

22,23

16,28

11,86

3,31

Doza anual  legal  pentru popula ie: 1 mSV

În 2008, doza medie anual  a fost de 0,6% din doza legal

Protec ia mediului

Impactul radiologic asupra mediului

Emisiile radioactive în ap  i în aer s-au a  at sub nivelurile autorizate. Doza efectiv  

anual  încasat  de o persoan  din grupul critic (cel mai expus din popula ie), datorat  

emisiilor radioactive în mediul înconjur tor, a fost de 0,0057 mSv (doz  calculat  

pentru dou  unit i) în 2008, în timp ce doza medie anual  încasat  de o persoan  din 

public, datorat  fondului natural de radia ii, este de 2,4 mSv.

Volumul total al de eurilor radioactive (solide, lichide organice i solide in  amabile) 

este de 360,06 m³, de când Unitatea 1 se a   în func iune (2 decembrie 1996). Aceste 

de euri sunt p strate în depozite special amenajate, a  ate pe amplasamentul 

centralei. În 2008, pentru dou  unit i în func iune, volumul de eurilor solide - slab i 

mediu radioactive - a fost de 55,33 m³ (cu excep ia r inilor uzate).
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S n tatea i securitatea muncii
Un bun management al s n t ii i securit ii muncii reprezint  cerin a cheie nu doar pentru 

un angajator responsabil ci i pentru succesul companiei. În acest sens CNE Cernavod  a 

sus inut în totalitate politica companiei privind S n tatea i securitatea muncii. În 2008, 

activit ile de îmbun t ire continu  a s n t ii i securit ii muncii au cunoscut progrese 

constante. În contextul a  rm rii politicii, un obiectiv important pentru acest an a fost 

continuarea dezvolt rii i implement rii cerin elor de s n tate i securitatea muncii, prin 

integrarea cât mai mult posibil a proceselor deja stabilite.

Performan a privind securitatea muncii în sucursala CNE Cernavod  în anul 2008 a fost 

excelent . Rata de accidente raportabile care au avut loc în cadrul companiei a fost zero la 

un num r de 200 000 om/ore. La sfâr itul anului s-au consemnat 841 zile succesive f r  

accidente.

De i aceste rezultate sunt încurajatoare, noi ne men inem angajamentul de a ob ine 

rezultate excelente în activit ile de prevenire a accidentelor la locul de munc  i a bolilor 

profesionale. În statisticile privind accidentele sunt înregistrate i accidentele minore, 

v t m rile u oare precum i abaterile de la bunele practici. Înregistrarea i monitorizarea 

acestora reprezint  una din m surile care stau la baza performan ei managementului 

companiei în materie de s n tate i securitate a muncii.

În anul 2008, au avut loc mai multe audituri ale standardelor companiei în materie de 

medicin  i protec ia muncii. În plus, Autoritatea Local  de Munc  i Societatea Român  

pentru Asigurarea Calit ii (SRAC) au efectuat audituri pentru a evalua performan a în 

raport cu reglement rile na ionale i OHSAS 18001/2007.

Angaja ii au bene  ciat de preg tirea obi nuit  în domeniul protec iei muncii pentru a se 

garanta c  standardele companiei privind medicina i protec ia muncii sunt bine cunoscute 

i coerente în întreaga organiza ie. În anul 2008, preg tirea în domeniul protec iei muncii a 

totalizat 12725 om/ore pentru angaja ii permanen i i 3062 om/ore pentru contractori.

În domeniul promov rii s n t ii se încurajeaz  

o via  activ , alimenta ie s n toas , iar în aceast  

direc ie au avut loc edin e de informare care au 

acoperit o gam  larg  de probleme de s n tate. 

A fost supravegheat  starea de s n tate pentru 

a exista siguran a c  angaja ii întrunesc condi iile 

corespunz toare pentru activitatea de la locul lor 

de munc  i c  activitatea lor nu este prejudiciat  

de starea lor de s n tate. Pentru a sus ine acest 

rol vital, a fost f cut  o evaluare a parametrilor 

igienei ocupa ionale (zgomot, vibra ii, iluminat i 

substan e d un toare s n t ii).

În anul 2008 nu s-a înregistrat nicio alarm  de 

incendiu. Toate mijloacele de protec ie la foc au 

fost pe deplin disponibile i nu s-a înregistrat nicio 

abatere de la standardele contra incendiilor.
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Planul de urgen

Pân  în prezent, nici o central  nuclearoelectric  de tip CANDU nu a înregistrat 

evenimente sau accidente care s  pun  în pericol s n tatea i siguran a popula iei. 

Aceea i situa ie se înregistreaz  i în cazul Unit ilor 1 si 2 ale CNE Cernoavod , în 

condi iile în care SNN SA bene  ciaz  de întreaga experien  dobândit  de centralele 

similare, atât pentru operare normal  cât i pentru cazul situa iilor de urgen . 

Suplimentar cu m surile speci  ce planurilor pentru situa ii de urgen , sunt luate o 

serie de m suri precum preg tirea pentru situa ii de urgen  - impus  de legisla ia 

na ional  ca o condi ie obligatorie pentru autorizarea exploat rii unei centrale 

nuclearoelectrice. 

La centrala nuclearoelectric  de la Cernavod , preg tirea pentru situa ii de urgen  

este veri  cat  i îmbun t it  prin exerci ii trimestriale, anuale sau generale (unul la 

trei ani) care simuleaz  diferite situa ii ale unui accident nuclear.

Începând cu anul 1995, la CNE Cernavod  s-au desf urat exerci ii de urgen  na-

ionale i chiar interna ionale: “AXIOPOLIS ‘95”, “SAFETY POWER ‘96”, “PHOENIX 

‘97”, “DOBROGEA ‘98”, “DUNAREA ‘99”, “MILLENNIUM ‘00”, “AXIOPOLIS ‘01”, “EURO 

‘02”, “CHALLANGE ‘03”, “EUXIN ‘04”, “CONVEX -3 ‘05”, “START ‘06”, “EUROPA ‘07” i 

“OLIMPIA ‘08”.

“START ‘06” a fost primul exerci iu anual de urgen  radiologic ,  ind totodat  primul 

exerci iu coordonat de la Centrul de Control al Urgen elor de pe Amplasament (care a 

fost declarat opera ional pe data de 10 aprilie 2006). Principalul rol al acestui exerci iu 

a fost s  demonstreze capacitatea Unit ii 2 de r spuns la situa ii de urgen  în cazul 

unui accident nuclear i a reprezentat o condi ie obligatorie, în conformitate cu legisla ia 

national , pentru ob inerea autoriza iei pentru prima înc rcare a Unit ii 2, autoriza ie 

care a fost emis  de organismul de reglementare (CNCAN), la începutul anului 2007, 

pe baza rezultatelor exerci iului de urgen .

“EUROPA ‘07” a fost primul exerci iu anual de urgen  radiologic  la Unitatea 1 care 

a fost coordonat de la Centrul de Control al Situa iilor de Urgen  de pe Amplasament.
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“OLIMPIA ‘08” a fost al doilea exerci iu de urgen  radiologic  la Unitatea 2.

Toate aceste exerci ii au permis testarea planurilor de urgen , îmbun t irea 

comunic rii i a activit ilor legate de urgen  radiologic .

Proiectul pentru amenajarea celor dou  Centre de Control al Urgen elor (COSECC), 

realizate în cooperare cu exper ii  rmei British Energy NNC International Consulting 

(BENIC) a continuat.

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt concentrate pe îmbun t irea preg tirii 

i a r spunsului la situa iile de urgen  în conformitate cu cele mai bune practici 

ale Uniunii Europene, i de a amenaja cele dou  Centre de Control al Urgen elor 

(pe amplasament i în afara acestuia).

Un aspect important îl reprezint  faptul c  noile centre vor oferi, în cele mai bune 

condi ii, un r spuns la situa iile de urgen  ale centralei nuclearoelectrice de la 

Cernavod  cu mai multe unit i. S-a stabilit c  Centrul pentru Controlul Situa iilor 

de Urgen  din afara Amplasamentului s   e amenajat la Constan a (la aprox. 60 km 

distan  de CNE Cernavod ).

În scopul p str rii experien ei pozitive i pentru a men ine aranjamentele cu 

Autorit ile Publice competente privind situa iile de urgen , SNN SA promoveaz  o 

bun  colaborare cu autorit ile na ionale, cu CNE Cernavod  i cu autorit ile locale 

(din ora ul Cernavod  i din jude ul Constan a).
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Depozitul de combustibil uzat

Politica CNE Cernavod  de administrare a combustibilului uzat este urm toarea:

 depozitarea umed  în bazinul de combustibil ars al reactorului pentru o perioad

 de minim 6 ani;

 depozitarea uscat  în depozitul intermediar uscat pentru combustibil ars pentru

 o perioad  de 50 de ani.

Depozitul uscat se a   pe amplasamentul CNE Cernavod , la aproximativ 700 m 

distan  de Unitatea 1, transportul realizându-se pe un drum intern care permite 

men inerea unui sistem de securitate integrat.

Din anul 2006, capacitatea total  a crescut prin punerea în func iune a altor 2 module 

(suplimentar fa  de primul care a fost ocupat în 2005).

În anul 2008, 6000 de fascicule au fost transferate de la Unitatea 1 la depozitul uscat. 

Astfel, Modulul 2 al Depozitului a fost ocupat în totalitate cu ultimii doi cilindri i 

de asemenea al i 8 cilindri (din 20) din Modulul 3 al Depozitului au fost umplu i cu 

combustibil ars.
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FABRICA DE COMBUSTIBIL 
NUCLEAR PITE TI

În noiembrie 1994, Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pite ti a fost certi  cat  

de c tre AECL (autoritatea proiectant  pentru sistemul CANDU) i ZIRCATEC, ca 

produc tor autorizat de fascicule de combustibil nuclear pe baz  de uraniu natural 

pentru centrale de tip CANDU 6, devenind astfel singurul produc tor certi  cat din 

afara Canadei.

În urma dubl rii capacit ii de produc ie, proces  nalizat în anul 2006, FCN Pite ti 

este capabil  s  asigure combustibilul nuclear pentru Unit ile 1 i 2 de la CNE 

Cernavod , respectiv 200 tone pe an i respectiv 46 de fascicule pe zi.

În 2008, FCN Pite ti a livrat o cantitate de 

10.800 fascicule de combustibil nuclear, 

dintre care 9360 au fost fabricate în cursului 

anului, cu un con inut de 181 tone de uraniu, 

dup  cum urmeaz :

• 5.040 fascicule pentru Unitatea 1

• 5.760 fascicule pentru Unitatea 2

În perioada 1994-2008, a fost fabricat un 

num r total de 75,367 fascicule de combustibil 

nuclear. Energia produs  de cele 75,367 

fascicule de combustibil nuclear, care con in 

1292,5 tone de uraniu natural este echivalent  

cu energia produs  de 152 milioane tone de 

c rbune brun, 75 milioane tone de c rbune 

superior i 21,7 milioane tone petrol. 

Calitatea înalt  i performa a combustibilului nuclear produs intern au fost dovedite 

în timpul oper rii celor dou  reactoare. La un factor de ardere mediu de 170 MWh/

KgU, rata de defect a fost de 0,4% în 2008.

Pe durata sa de via  într-un reactor nuclear (aproximativ 1 an), un fascicul de 

combustibil CANDU 6 genereaz  o cantitate de 1.115 MWh. Aceea i cantitate de 

energie poate   ob inut  prin arderea combustibilului fosil în centrale conven ionale 

dup  cum urmeaz :

• 47.000 kg combustibil conven ional cu putere caloric  de 7.000 Kcal/kg;

• 1.110.000 kg c rbune superior cu putere caloric  de 3.200 Kcal/Kg;

• 363.000 Nm3 de gaz natural cu putere caloric  de 8.050 Kcal/Nm3.

Produc ia de combustibil nuclear
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Pentru anul 2009, produc ia estimat  de fascicule de combustibil nuclear se ridic  la 

10.940, destinat  func ion rii Unit ilor 1 i 2 de la CNE Cernavod .

Inginerie i dezvoltare

Activitatea de inginerie a fost orientat  în direc ia colabor rii cu institute de cercetare 

în vederea dezvolt rii de noi tehnologii.

Astfel, în colaborare cu Institutul de Cercet ri Nucleare de la Pite ti, au fost elaborate 

tehnologii pentru execu ia barelor de control pentru reactorul TRIGA i tehnologii de 

execu ie a combustibilului experimental SEU-43.

În colaborare cu INFLPR-M gurele i JET Culham Anglia au fost elaborate i cali  ca-

te tehnologii pentru depuneri de beriliu pe pl ci Inconel pentru reactorii de fuziune.

2008 - Realiz ri 

1 Ianuarie Inspec ie EURATOM a garan iilor nucleare

27-28 Mai Vizita Agen iei Europene pentru De euri Radioactive, organizat  în

 colaborare cu ANDRAD (Agen ia Na ional  pentru De euri Radioactive)

26 Iunie Transportul de fascicule nucleare cu num rul 100. Cele 100 de trans-

 porturi de combustibil con in o cantitate total  de 1300 tone de uraniu 

 natural (echivalentul a 32 milioane tone de c rbune superior).
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Investi ii
ACTIVIT I DE DEZVOLTARE

În perioada 2008-2009 au fost demarate activit ile de investi ii care vor continua i 

care au ca obiective majore:

 Modernizarea sistemului de supraveghere i control acces în incinta CNE Cernavod ;

 Dezvoltarea unui software destinat managementului integrat al activit ilor centralei;

 Modernizarea instala iilor tehnologice i de monitorizare a radia iilor;

 Reabilitarea instala iilor de tratare a apei;

 Ini ierea de lucr ri de realizare a unei instala ii de extragere a tritiului din  apa grea 

 din reactoare;

 Procurarea apei grele pentru Unit ile 3 i 4.

CNE Cernavod  Unit ile 3 i 4

Dezvoltarea de noi unit i nucleare în România se a   în discu ie înc  din 2003. Studiul 

de fezabilitate realizat de Deloitte&Touche i prezentat Consiliului de Administra ie 

al SNN SA în luna martie 2006, a identi  cat ca solu ie optim  pentru realizarea 

Unit ilor 3 i 4 de la CNE Cernavod , în  in area unei Companii de Proiect format  

din investitori locali i str ini. Guvernul român i-a demonstrat angajamentul pentru 

acest proiect când a anun at la data de 14 septembrie 2006 realizarea a dou  noi 

unit i nucleare în România.

Unt ile 3 i 4 se a   în conservare înc  din 1992. Rata total  de  nalizare este de 

aproape 15% la Unitatea 3 i 14% la Unitatea 4, constând în lucr ri civile la anvelopa 

reactorului, cl direa turbinelor i cl direa de servicii.

Prin Hot rârea de guvern nr. 643/2007, Guvernul României a aprobat strategia de 

atragere a investitorilor în vederea realiz rii Unit ilor 3 i 4 de la CNE Cernavod , 

inclusiv gra  cul de în  in are a noii companii responsabil  cu  nalizarea proiectului.  

Ca urmare, 6 companii au depus oferte pân  la data de 25 octombrie 2007 i au fost 

selectate pentru realizarea proiectului. 
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Dup  runde de negocieri cu investitorii selecta i, care au avut loc în perioada 

decembrie 2007-noiembrie 2008, Guvernul a aprobat rezultatul negocierilor prin 

Hot rârea de Guvern 1565/2008. La data de 26 noiembrie 2008 a avut loc ini ializarea 

Acordului Investitorilor i a Actului de Asociere, prin care  ecare investitor ob ine 

un anumit procent din num rul total de ac iuni, propor ional cu capitalul investit: 

Nuclearelectrica (51%), ArcelorMittal România( 6.2%), CEZ  Republica Ceha (9.15%), 

GDF SUEZ Belgia (9.15%), ENEL Italia (9.15%), Iberdrola Spania (6.2%) i RWE Power 

Germania (9.15%). 

În anul 2008, statul român a decis majorarea pachetului de ac iuni de inut la 51%, 

decizie decretat  prin HG 691/2008, devenind astfel ac ionarul majoritar.

Proiectul va    nalizat în dou  faze :

1. O faza pre-proiect estimat  la 18 luni, începând de la data înregistr rii companiei de 

proiect la O  ciul Na ional al Registrului Comer ului. Pe parcursul acestei perioade, 

investitorii vor încheia contractele comerciale pentru construirea celor dou  unit i, 

pentru operarea pe termen lung i un model  nanciar. Compania de proiect va   

responsabil  pentru ob inerea aprob rilor de la Comisia European  în vederea 

demar rii lucr rilor;

2. Etapa propriu-zis  de realizare a proiectului, timp în care investitorii vor contribui 

la capitalul companiei în conformitate cu procentul din ac iunile de inute pentru 

construirea unit ilor.



29

• Raport anual 2008

RESPONSABILITATEA 
SOCIAL CORPORATIST

Prin HG 454 din 27 iunie 1991, cu privire la îmbun t irea condi iilor sociale i a 

standardului de via  în Cernavod , a fost implementat “Programul Social de Urgen  

pentru îmbun t irea condi iilor de via  pentru Cernavod  i pentru personalul de 

execu ie i operare al centralei”.

Lucr rile men ionate în actele normative au fost realizate ca lucr ri complementare 

la proiectul “Centrala Nuclearoelectric  Cernavod  5 x 700 MWh” i transferate f r  

plat  bene  ciarului men ionat în actele normative.

Lista anexat  la HG 1.081/11.09.2003 înlocuie te lista lucr rilor din HG 454/1991. Anexa 

cuprinde obiective edilitare, sociale i culturale pentru ora ul Cernavod , precum i 

ansamblul de locuin e pentru personalul de exploatare al CNE Cernavod .

La sfâr itul anului 2008, 11 lucr ri au fost  nalizate i date în folosin . În prezent, o 

lucrare se a   în curs de realizare.

Lucr ri  nalizate i recep ionate:

 Magazin alimentar pe amplasamentul centralei
Construc ia este situat  pe amplasament i a fost  nalizat  i inaugurat  o  cial în 

decembrie 1992, bene  ciarul  ind SN Nuclearelectrica SA.

 Gr dini a
Gr dini a a fost  nalizat  în noiembrie 1992 i dat  în folosin  bene  ciarului, Consiliul 

Local Cernavod .

 Sta ie de ap  potabil  (pompare i tratare)
Aceast  investi ie are rolul de a capta apa din Dun re, de a o decanta, trata i puri  ca 

prin diverse procedee mecanice i chimice, dup  care apa este transportat  în 

rezervoarele de înmagazinare, de unde este apoi distribuit  popula iei.
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 Modernizarea intersec iilor i a str zilor
Dou  str zi principale din Cernavod  au fost modernizate i date în folosin  

comunit ii locale în 1998.

 Re ele de termo  care care fac leg tura între central  i sta iile termice din 

Cernavod  traverseaz  cartierele principale ale ora ului, asigurând alimentarea 

acestora cu energie termic  ob inut  din aburul prelevat de la centrala nuclear . 

În paralel cu execu ia re elei de termo  care, au fost puse în func iune mai multe 

puncte termice prin reabilitarea celor vechi, în total 6 sta ii. Pe parcursul realiz rii 

obiectivelor acestei investi ii, lucr rile  nalizate au fost predate bene  ciarilor: re eaua 

de transport  i 3 puncte termice c tre SNN SA i re eaua de distribu ie i restul 

punctelor termice c tre Consiliul Local.

 Podul “Sfânta Maria” peste Canalul Dun re-Marea Neagr  pentru accesul auto 

spre gara Cernavod  i autostrada Fete ti-Cernavod , pentru evacuarea de urgen  

a popula iei în caz de accident nuclear. Obiectivul a fost  nalizat în august 2002 i 

transferat bene  ciarului, Consiliul Local Cernavod , în noiembrie 2006.

 Liceul Energetic din Cernavod
Construc ia este format  din dou  corpuri de cl diri cu s li de clas  i laboratoare, 

o sal  de sport, o sal  de festivit i, un atelier pentru practic  me te ug reasc  i 

alte anexe. Obiectivul a fost transferat bene  ciarului, Consiliul Local Cernavod , în 

noiembrie 2006.

 Spitalul cu 100 de paturi i dispensar policlinic în Cernavod  care furnizeaz  

servicii de asisten  medical  cet enilor din Cernavod  i personalului centralei. 

Obiectivul a fost predat Consiliului Local în noiembrie 2006.

 Sta ie de epurare a apelor uzate i reziduale
Acest obiectiv asigur  epurarea apelor menajere i reziduale colectate din canalizarea 

ora ului. Fiind prima sta ie de epurare de pe Dun re, este considerat  un obiectiv 

pilot. Sta ia de epurare a fost transferat  comunit ii în noiembrie 2006.

 Fântâni de ap  potabil
Dou  pu uri de ap  potabil  sunt amplasate pe perimetrul CNE Cernavod  i dou  în 

ora ul Cernavod , zona central , pentru a furniza ap  potabil  zonelor adiacente în 

caz de nevoie.

 Ansamblul de locuin e
Între anii 1993-1996 au fost recep ionate i date în folosin  98 de apartamente 

destinate personalului de exploatare al CNE Cernavod .
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În construc ie:

 Centrul de instruire i agrement pentru tineret i copii în ora ul Cernavod . 

Pân  în prezent, a fost preg tit amplasamentul în vederea începerii lucr rilor de 

construc ie.

Alte efecte sociale i economice:

 Peste 1700 de locuri de munc  în calitate de angaja i SNN SA i peste 800 de 

locuri  de munc  pe baz  de contracte de colaborare de lung  durat ;

 Înc lzire pentru mai mult de 60% din locuitorii ora ului (aproximativ 32.000 

Gcal/2008) la cel mai mic tarif din ar ;

 O surs  constant  de venituri la bugetul local
În anul 2008, o sum  de 10,8 milioane lei (aproximativ 2,6 milioane Euro) au fost pl ti i 

sub form  de taxe la bugetul local;

 Peste 600 de locuri de cazare pentru anagaja i i familiile lor.
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SISTEMUL DE 
MANAGEMENT AL CALIT II

Un sistem general de management al calit ii a fost dezvoltat i implementat la 

nivelul SN Nuclearelectrica SA, în conformitate cu prevederile legii 111/1996 i cu 

cerin ele na ionale de management al calit ii emise de c tre Comisia Na ional  

pentru Controlul Activit ii Nucleare (CNCAN). Sistemul general de management 

al calit ii aplicat de SNN SA i descris în manualul sistemului de management al 

calit ii, con ine de asemenea direc ii de dezvoltare i implementare a sistemului 

de management în cadrul sucursalelor CNE Cernavod  i FCN Pite ti. Dezvoltarea 

sistemului de management al calit ii în cadrul SNN SA a fost coordonat  de c tre 

Departamentul de management al calit ii.

În 2008, SNN SA a primit autoriza ia de operare i mentenan  a Unit ilor 1 i 2 de 

la CNE Cernavod . Autoriza ia a fost emis  de c tre autoritatea de reglementare 

(CNCAN) ca urmare a solicit rii depuse de SNN SA pe baza inspec iei realizate de 

exper ii CNCAN la central .

Pe baza cerin elor sistemului general de management al calit ii aplicat de SNN SA, 

Sucursalele au dezvoltat sisteme de management speci  ce pentru activit ile lor, 

dup  cum urmeaz :

Sucursala FCN Pite ti a dezvoltat i integrat un sistem de management al calit ii, 

bazat pe:

  Manualul general de management al calit ii aplicat la nivelul SNN SA, normele 

privind managementul calit ii aplicate în România NMC 02 i NMC-07; ISO 14001 

i OHS&S. Sistemul de management aplicat la FCN Pite ti este descris în manualul 

sistemului de management i în procedurile speci  ce de management.

Certi  catul emis de TUV Thuringen în anul 2007, în conformitate cu ISO-14001/2007, 

pentru sistemul de protec ie a mediului aplicat de FCN Pite ti a fost recon  rmat în 

2008, în urma unei inspec ii de veri  care realizat  de aceea i organiza ie. În anul 2008, 

sistemul de management al calit ii a fost autorizat de c tre CNCAN în conformitate 

cu legea 111 i  cu normele privind managementul calit ii aplicate în România (NMC 

01, 02,07).

Sucursala CNE Cernavod  a dezvoltat i implementat un sistem de management 

integrat bazat pe:

  Manualul general de management al calit ii aplicat la nivelul SNN SA, normele 

privind managementul calit ii aplicate în România NMC 02, NMC 05, NMC-010; 

ISO 14001 i OHS&S.

Sistemul de management aplicat la CNE Cernavod  este descris în manualul 

sistemului de management i în procedurile speci  ce. În 2008, Manualul sistemului 

de management a fost revizuit pentru a acomoda modi  c rile generate în urma 

prelu rii responsabilit ilor de operare a Unit ii 2. SNN SA a primit autoriza ia de 

operare i mentenan  a Unit ilor 1 i 2 de la CNE Cernavod . Autoriza ia a fost 

emis  de c tre autoritatea de reglementare (CNCAN) ca urmare a solicit rii depuse 

de SNN SA pe baza inspec iei realizate de exper ii CNCAN.
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RESURSE UMANE

Activitatea în domeniul resurselor umane, pe parcursul anului 2008, a avut ca principal 

obiectiv men inerea unui nivel ridicat de profesionalism, prin organizarea e  cient  a 

activit ilor din cadrul societ ii, asigurarea continuit ii în domeniul form rii profesionale 

i optimizarea sistemului de motivare a salaria ilor.

În acest sens, în cursul anului 2008, au fost negociate dou  noi acte adi ionale la Contractul 

Colectiv de Munc  SNN SA încheiat la nivelul anului 2005. De asemenea  la 15 decembrie 

2008 a fost înregistrat noul CCM valabil pentru perioada 2009 – 2013. Prin negocierile 

administra ie – sindicate reprezentative din societate, s-a continuat politica societ ii în 

domeniul Resurselor Umane ce vizeaz  în principal atragerea i stabilizarea personalului 

de înalt  cali  care tehnic , precum i asigurarea unui sistem de remunerare a muncii 

prestate i de stimulare a ac iunilor deosebite întreprinse de salaria i pe parcursul anului. 

În urma punerii în func iune a Unit ii 2 Cernavod , la sfâr itul anului 2007, a fost demarat 

un amplu proces de reorganizare, ce a continuat i în anul 2008. În urma acestuia, a fost 

des  in at  compania CNE Invest, constituindu-se o singur  sucursal  produc toare de 

energie electric  – CNE Cernavod , ce curpinde ambele unit i nucleare. În cadrul acestui 

proces, un num r de 47 salaria i a fost disponibilizat în anul 2008.

La nivelul SNN Executiv, un num r de 55 de salariati, reprezentand 59% dintr-un total de 94, 

au participat în cursul anului 2008 la cursuri de perfec ionare. Dintre acestea, 38% au fost 

în domeniul tehnic, iar restul de 62% în domeniul management administrativ comercial. 

În anul 2008, prioritatea Sucursalei CNE Cernavod , a fost revizuirea i actualizarea 

programelor de preg tire ini ial  i continu  dup  integrarea activit ilor celor 2 unit i, 

astfel încât acestea s  r spund  cerin elor de preg tire i cali  care a personalului necesare 

oper rii în siguran  a celor dou  unit i. 98% din personalul sucursalei a bene  ciat de 

aceste programe de preg tire.  
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De asemenea, în anul 2008 s-a desf urat Programul de preg tire în vederea autoriz rii 

ini iale ca Operator Principal Camera de Comand  (OPCC) în care au fost incluse 8 persoane 

de la Unitatea 1 i 6 persoane de la Unitatea 2. La sfâr itul anului 2008 ace tia au  nalizat 

programul de preg tire speci  c , urmând ca programul de copilotare în vederea autoriz rii 

 nale s  continue în anul 2009. De asemenea, 3 OPCC au fost inclu i în Programul de 

preg tire în vederea autoriz rii CNCAN pe func ia de Dispecer ef Tur , dintre care 1 OPCC 

a  nalizat preg tirea i a ob inut autoriza ia CNCAN în anul 2008, iar 2 în trimestrul I 2009.

Programul de preg tire în vederea reautoriz rii CNCAN a curpins 6 Dispeceri e   Tur  

i 9 Operatori Principali Camera de Comand . To i au  nalizat preg tirea i au promovat 

examenele de reautorizare CNCAN în 2008.

Ca parte a preg tirii continue, 332 de angaja i au participat la seminarii, conferin e sau 

întâlniri tehnice organizate de organisme interne i interna ionale din domeniul nuclear, 

cum ar   IAEA, WANO, COG, INPO sau EPRI.

În concluzie, activitatea de Resurse Umane desf urat  pe parcursul anului 2008, a con-

tinuat aplicarea strategiei propuse de managementul societ ii care const  în atragerea 

de personal tân r bine preg tit profesional, perfec ionarea continu  a salaria ilor în domenii 

de activitate în vederea asigur rii unei rezerve de personal bine preg tit pentru a ocupa 

viitoare func ii de conducere ce vor deveni vacante i utilizarea experien ei profesionale 

a salaria ilor ce se a   în preajma vârstei de pensionare.

2007

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

2293

2199

1640

2391

2418

2308

2301

2146

2286

2458
num r angaja i
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RELA II PUBLICE 
I COMUNICARE 

Onestitate, transparen , promtitudine i respect reprezint  caracteristicile principale 

ale politicii de comunicare aplicate de SN Nuclearelectrica SA. În  ecare an, pe baza 

strategiei companiei, SNN SA elaboreaz  “Programul de informare a publicului, 

reclam  i imagine”, care este implementat i evaluat din punct de vedere al atingerii 

grupurilor int  i al e  cien ei.

Politica de comunicare a SNN SA are urm toarele obiective:

 Cre terea gradului de în elegere i acceptan  a energiei nucleare pe plan na ional 

 i interna ional.

 Men inerea unei imagini pozitive a SNN SA. 

 Contracararea ac iunilor cu impact negativ asupra dezvolt rii programului energetic 

 na ional.

În acest scop s-au realizat numeroase materiale (bro uri, pliante etc.) privind energia 

nuclear  i obiectivele societ ii cu scopul inform rii publicului, factorilor de opinie, 

mass-media. În 2008, Nuclearelectrica a retip rit majoritatea materialelor de infor-

mare, îmbun t indu-le con inutul i aspectul, actualizând informa ia i f cându-le 

mai accesibile i prietenoase pentru publicul larg.

În 2008, în cadrul Programului “U i deschise”, ini iat de c tre CNE Cernavod , 3870 

de persoane au vizitat centrala i 1200 au vizitat Centrele de Informare din Cernavod  

i Constan a.

SNN SA a acordat o aten ie deosebit  organiz rii de evenimente dedicate promov rii 

energiei nucleare. SNN SA a fost implicat  în organizarea  “Forumului Regional pentru 

Energie – FOREN 2008”, desf urat în perioada 14-19 iunie 2008. 
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Având ca obiectiv informarea i participarea tinerei genera ii în activit i practice cu 

impact pozitiv asupra comunit ii locale din Cernavod , SNN SA a lansat o campanie 

de responsabilitate social corporatist  numit  “Prime te un arbore în familia ta”. 

Campania a avut loc în toamna anului 2008, când au fost planta i 100 de copaci în 

Cernavod .

SNN SA a organizat i participat la diverse evenimente i manifest ri tiinti  ce, 

precum:

   Vizita delega iei Young Generation din Ungaria la CNE Cernavod  i Fabrica de 

combustibil Nuclear Pite ti, 31 martie – 4 aprilie.

  Participare la NucInfo Day 2008 “Servicii nucleare pentru a lume sigur  i curat ”, 

7-9 mai 2008.

  Participarea în calitate de co-organizator al celei de-a 4-a edi ii a Simpozionului de 

promovare a imaginii de  rm , octombrie 2008.

  Organizarea unui sondaj de opinie la nivel na ional cu privire la nivelul de informare 

i gradul de acceptan  a energiei nucleare în România, noiembrie 2008. Sondajul 

a inlcus de asemenea întreb ri cu privire la consumul media, surse de informare 

i încredere.

  Conferin a Curie “De la descoperirea radioactivit ii la aplica iile prezente i viitoare 
ale energiei nucleare”, conferin a organizat  în colaborare cu Universitatea Politehnic  
Bucure ti i Asocia ia Curie i Joliot-Curie din Fran a, 6-7 mai. Acest eveniment unic 
franco-român a adunat peste 100 de participan i i a reprezentat o piatr  de hotar 
semnini  cativ  în rela ia de cooperare dintre cele dou  ri.

  Organizarea festivit ii dedicate anivers rii unui deceniu de activitate a companiei, 
2 iulie. Cu aceasta ocazie, a fost lansat  în circula ie o edi ie  latelic  special  dedicat  
rolului  de inut de energia nuclear  în România în ultimii zece ani.
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Men inerea unei rela ii de cooperare deschis  cu mass-media na ional  i local  

reprezint  o preocupare constant  a Serviciului de Rela ii Publice i Cooperare, 

prin elaborarea i trimiterea de comunicate de pres , organizarea de interviuri i 

redactarea de articole. În 2008, SNN SA a organizat o întâlnire cu mass-media cu 

ocazia s rb torilor de iarn .

Motivarea i informarea personalului despre aspectele legate de domeniul energiei 

nucleare, crearea unui mediu de lucru propice muncii în echip , bazat pe încredere, 

respect i asisten  reciproc  reprezint  obiectivele politicii de comunicare intern  a 

SNN SA.

Site-ul educativ “Prietenii energiei nucleare”, dedicat copiilor, studen ilor i publicului 

general, a câ tigat mai mul i membri, în special datorit  noilor cursuri publicate. 

(www.e-nuclear.eu).
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COOPERARE 
INTERNA IONAL

SN Nuclearelectrica SA continu  s   e un partener activ în rela iile de cooperare 

interna ional ,  ind membru în organiza iile i institu iile specializate, precum 

WANO – Atlanta Center (Asocia ia Mondial  a Operatorilor Nucleari), COG (Grupul 

De in torilor de Centrale CANDU) i Institutul pentru Cercet ri în domeniul electric 

(EPRI), bene  ciind de un schimb continuu de experien  în domeniu.

Compania a dezvoltat un parteneriat e  cient în cadrul programului de cooperare 

AIEA. Speciali tii SNN SA au fost implica i activ în realizarea de lucr ri cu organiza iile 

profesionale din Europa precum EURELECTRIC, FORATOM i Asocia ia Nuclear  

Mondial  (WNA).

În 2008, SNN SA a fost implicat  în organizarea i co-organizarea unor misiuni i 

evenimente cu participare interna ional  semni  cativ :

  Participare în cea de-a 4-a edin  de examinare a raportului na ional trimis de 

statele membre ale Conven iei pentru Securitate Nuclear , 14-25 aprilie;

  Misiune AIEA la CNE Cernavod  cu scopul de a evalua modul în care standardele 

interna ionale de radioprotec ie sunt aplicate, 2-6 iunie; 

  Organizarea unei întâlniri de lucru a Comitetului de Informare European  NICE, 5-6 iunie; 

  Întâlnire bilateral  româno-malaezian  ca rezultat al reconsider rii de c tre 

Guvernul Malaeziei a energiei nucleare ca surs  de energie alternativ , 12-18 iulie, 

urmat  de vizita delega iei din  Malaezia în România, 9-10 octombrie;

  Misiunea AIEA la Fabrica de Combustibil Nuclear Pite ti cu scopul de a evalua stan-

dardele de securitate cu privire la controlul materialelor nucleare, 1-5 septembrie;

  Participarea în edin ele grupului de lucru COWAM în Practice;

  Vizita deleaga iei ENUSA din Spania la Fabrica de Combustibil Nuclear Pite ti i la 

sediul Nuclearelectrica, 13-15 octombrie;

  Organizarea celei de-a 10-a edi ii a întâlnirii tehnice COG/AIEA la Bucure ti, cu 

tematica “Schimb de experin  de operare a reactorilor PHWR”, 20-24 octombrie;

  Organizarea edin ei Follow-up a întâlnirii CANDU cu participarea speciali tilor de la 

Comisia European  i de la Centrul de Cercetare (JRC) din Petten, 11-12 noiembrie.
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Raportul de audit

SITUA IA 
FINANCIAR-CONTABIL

Declara iile  nanciare ale SN Nuclearelectrica SA au fost con  rmate de auditul 

companiei PRICEWATERHOUSE COOPERS în conformitate cu Ordonan a Ministerului 

Finantelor Publice, nr. 1752/2005 cu modi  c rile i complet rile ulterioare.

Dup  cum indic  declara iile  nanciare, anul 2008 a fost un an foarte bun pentru 

companie. Din punct de vedere  nanciar, acest lucru a fost ilustrat de  rezultatele unei  

bune func ion ri: compania i-a crescut veniturile din vânz rile de energie produs  i 

livrat , i a ob inut un pro  t din operare de 320 milioane de RON. În plus, compania 

i-a redus crean ele comerciale la 1,5 luni de vânz ri i a pl tit la timp toate datoriile 

c tre furnizori, creditori precum i la bugetul general consolidat al statului.

Rezultatele pozitive din timpul oper rii au fost contrabalansate de o pierdere 

 nanciar , datorat  în principal diferen elor cursului de schimb nefavorabil pentru 

împrumuturile str ine contractate în vedera realiz rii i punerii în func iune a Unit ii 2 

de la CNE Cernavod , diferen e datorate deprecierii monedei na ionale comparativ cu 

sfâr itul anului 2007. 

De altfel, veniturile i performan ele companiei vor continua s  creasc  drept urmare 

a exploat rii celor dou  unit i, îmbun t ind în continuare a  uxul de numerar, 

solvabilitatea i înt rind pozi ia  nanciar  a companiei.

• Raport anual
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Bilan

A. Active imobilizate 

I. Imobiliz ri necorporale 

1. Cheltuieli de constituire 

2. Cheltuieli de dezvoltare 

3. Concesiuni i alte imobiliz ri necorporale 

4. Fond comercial 

5. Avansuri i imobiliz ri necorporale în curs de execu ie 

Total 

II. Imobiliz ri corporale 

1. Terenuri i construc ii 

2. Instala ii tehnice i ma ini 

3. Alte instala ii, utilaje i mobilier 

4. Avansuri i imobiliz ri corporale în curs de execu ie 

Total 

 III. Imobiliz ri nanciare

1. Ac iuni de inute la entit i a liate 

2. Împrumuturi acordate entit ilor a liate 

3. Interese de participare 

4. Împrumuturi acordate entit ilor cu interese de participare 

5. Investi ii de inute ca imobiliz ri 

6. Alte împrumuturi 

Total

Active imobilizate Total 

B. Active circulante 

I. Stocuri 

1. Materii prime i materiale consumabile 

2. Produc ia în curs de execu ie 

3. Produse nite i m rfuri 

4. Avansuri pentru cump r ri de stocuri 

Total 

II. Crean e 

1. Crean e comerciale

2. Sume de încasat de la entit ile a liate 

3. Sume de încasat de la entit i cu interese de participare 

4. Alte crean e 

5. Capital subscris i nev rsat 

Total 

III. Investi ii pe termen scurt 

Ac iuni de inute la entit i a liate 

Alte investi ii pe termen scurt 

Total 

Active circulante (valori pentru cheltuieli în avans)

IV Casa i conturi la b nci 

C Cheltuieli în avans 

D. Datorii: sumele care trebuie pl tite pân  la un an 

1. Împrumuturi din emisiunea de obliga iuni 

2. Sume datorate institu iilor de credit 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor 

4. Datorii comerciale-furnizori 

5. Efecte de comer  de pl tit 

 31.12.2007  31.12.2008 

 -  - 

 -  5.042.629 

22.509.597  33.219.152 

 -  - 

 140.696  - 

 22.650.293  38.261.781 

 6.833.554.937  7.198.360.425 

 94.639.364  86.833.861 

 642.047.866  599.402.665 

 168.891.899  226.096.880 

 7.739.134.066  8.110.693.831 

 -  - 

 100  100 

 100  100 

 7.761.784.459  8.148.955.712 

 717.677.554  919.571.853 

 7.108.061  11.423.642 

 103.359  115.254 

 7.206.488  373.921 

 732.095.462  931.484.670 

 162.579.175  133.082.975 

 -  - 

 -  - 

 7.400.084  11.702.808 

 169.979.259  144.785.783 

 20.000  20.000 

 20.000  20.000 

 180.117.818  394.258.698 

 1.082.212.539  1.470.549.151 

6.605.508 6.601.967

 -  - 

 183.584.635  217.843.055 

 92.175.798  48.824.107 

 93.390.755  93.563.174 

 1.952  - 
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Bilan
6. Sume datorate entit ilor a liate  -  - 

7. Sume datorate entit ilor cu interese de participare  -  - 

8. Alte datorii inclusiv scale i cele privind asigur rile sociale  49.503.627  39.994.094 

Total  418.636.767  400.224.430 

E. Active circulante nete/datorii circulante nete 670.181.280  1.076.926.688 

F. Total active minus datorii curente  8.431.965.739  9.225.882.400 

G. Datorii: sume datorate pe o perioad  mai mare de un an 

1. Împrumuturi din emisiunea de obliga iuni  -  - 

2. Sume datorate institu iilor de credit  2.426.745.998  2.307.249.730 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor  -  - 

4. Datorii comerciale-furnizori  -  - 

5. Efecte de comer  de pl tit  -  - 

6. Sume datorate entit ilor a liate  -  - 

7. Sume datorate entit ilor cu interese de participare  -  - 

8. Alte datorii inclusiv scale si cele privind asigur rile sociale  -  - 

Total  2.426.745.998  2.307.249.730 

H. Provizioane 

Provizioane pentru pensii i obliga ii similare  18.686.114  21.286.320 

Provizioane pentru impozite  -  - 

Alte provizioane  -  - 

Total  18.686.114  21.286.320 

I.Venituri în avans 

Subven ii pentru investi ii  463.554  346.013 

Venituri înregistrate în avans  -  - 

Total  463.554  346.013 

J. Capital i rezerve 

I. Capital 

1.Capital subscris v rsat  2.536.823.610  2.536.823.610 

2. Capital subscris nev rsat  -  - 

3.Patrimoniul regiei  -  - 

Total  2.536.823.610  2.536.823.610 

II. Prime de capital 

III. Rezerve din reevaluare  3.332.234.705  3.932.816.047 

IV. Rezerve 

1. Rezerve legale  4.619.170  10.804.704 

2. Rezerve statutare sau contractuale  -  - 

3. Rezerve reprez. surplusul realizat din reevaluare  2.141.431  2.415.169 

4. Alte rezerve  641.842.816  870.290.535 

Total  648.603.417  883.510.408 

Ac iuni proprii  -  - 

Câ tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii  -  - 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii  -  - 

V. Pro tul sau pierderea reportat 

Sold C 

Sold D  615.784.620  553.003.974 

VI. Pro tul sau pierderea exerci iului nanciar 

Sold C  88.674.867  103.039.781 

Sold D  -  - 

Repartizarea pro tului  4.481.906  6.185.535 

Capitaluri proprii-total  5.986.070.073  6.897.000.337 

Patrimoniul public  -  - 

Capitaluri total  5.986.070.073  6.897.000.337 
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Pro  t i pierderi
 31.12.2007  31.12.2008 

Cifra de afaceri net   909.595.860  1.451.932.867 

Produc ia vândut   810.878.921  1.383.241.856 

Venituri din vânzarea m rfurilor  98.716.939  68.691.011 

Venituri din dobânzile cu leasingul  -  - 

Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete  -  - 

Varia ia stocurilor de produse nite  Sold C  -  552.8807 

Varia ia stocurilor de produse nite  Sold D  5.108.056  - 

Produc ia realizat  pentru scopuri proprii i capitalizat   42.622.183  13.1810 

Alte venituri din exploatare  3.353.254  3.818.3211 

Venituri din exploatare - total  950.463.241  1.495.776.695 

Cheltuieli cu materii prime i consumabile  89.126.251  100.816.782 

Alte cheltuieli materiale  1.095.697  2.142.843 

Alte cheltuieli externe (cu energie i ap )  23.545.822  31.021.614 

Cheltuieli privind m rfurile  96.814.173  119.037.023 

Cheltuieli cu personalul din care:  168.191.947  229.198.281 

Salarii i indemniza ii  124.723.905  170.402.936 

Cheltuieli cu asigur ri i protec ie social   43.468.042  58.795.345 

Ajust ri privind imobiliz rile corporale i necorporale  209.204.968  338.743.828 

Cheltuieli  209.204.968  338.803.987

Venituri  -  60.159 

Ajust ri de valoare privind activele circulante  1.162.072  331.173 

Cheltuieli  1.162.072  331.173 

Venituri  -  - 

Alte cheltuieli de exploatare  174.635.974  351.347.708 

Cheltuieli privind presta iile externe  42.210.681  209.479.669 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate  22.384.755  82.605.904 

Cheltuieli cu desp gubiri, dona ii i active cedate  110.040.538  59.262.135 

Cheltuieli privind dobânzile de re nan are cu leasingul  -  - 

Ajust ri privind provizioanele  (940.918)  2.600.207 

Cheltuieli  74.054.909  2.600.207 

Venituri  74.995.827  - 

Cheltuieli de exploatare - total  762.835.986  1.175.239.459 

Pro tul sau pierderea din exploatare - Pro t  187.627.255  320.537.236 

Pierdere  - 

Venituri din interese de participare  - 

venituri de la entit i a liate  - 

Venituri din alte investi ii i împrumuturi care fac parte din active imobilizate  - 

venituri de la entit i a liate  - 

Venituri din dobânzi  2.218.026  29.251.953 

venituri de la entit i a liate  - 

Alte venituri nanciare  153.660.628  70.747.682 

Venituri nanciare - total  155.878.654  99.999.635 

Ajust ri de valoare privin imobiliz rile nanciare i investi ii nanciare  - 

Cheltuieli   - 

Venituri  - 

Cheltuieli privind dobânzile  53.773.420  137.632.101 

cheltuieli cu entit i a liate  - 

Alte cheltuieli nanciare  200.094.374  159.194.061 

Cheltuieli nanciare - total  253.867.794  296.826.162 
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Pro tul sau pierderea nanciar  - Pro t  - 

Pro tul sau pierderea nanciar  - Pierderea  97.989.140  196.826.527 

Pro tul sau pierderea curent  - Pro t  89.638.115  123.710.709 

Pierdere  - 

Venituri extraordinare  - 

Cheltuieli extraordinare  - 

Pro t sau pierderea din activitate extraordinar  - Pro t  - 

Pierdere  - 

Venituri totale 

Cheltuieli totale  1.016.703.780 

 1.106.341.895  1.595.776.330 

 1.472.065.621 

Pro tul sau pierdea brut  - Pro t  89.638.115  123.710.709 

Pierdere  - 

Impozitul pe pro t  963.248  20.670.928 

Alte impozite   - 

Pro tul sau pierderea net  a exerci iului nanciar - Pro t  88.674.867  103.039.781 

Pierdere  - 

Pro  t i pierderi
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E-mail: of  ce@nuclearelectrica.ro

www. nuclearelectrica.ro

Sucursale

CNE Cernavod
str. Medgidiei Nr. 2 

CP. 42, 905200 - Cernavod

Tel: +4 0241 238 610

Fax: +4 0241 239 679
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Tel: +4 0248 260 160

Fax: +4 0241 262 499

E-mail: fcn@fcn.ro
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