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Mesajulesajulsajulsajulajulll
Ministrului
Economiei
Energia nucleară cunoaşte o renaştere la nivel european,

concretizată prin decizia unor state membre precum Italia,
Marea Britanie, Germania de a relansa programele nucleare

pe termen lung, renunţând la politica de phase-out. Această
tendinţă este susţinută de orientarea politicilor energetice la
nivelul UE către o serie de măsuri privind reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră şi utilizarea surselor alternative de energie. 
Obiectivele stabilite de Comisia Europeană prevăd reducerea cu
20% a emisiilor până în anul 2020, faţă de nivelul acestora din 
1990, creşterea ponderii surselor regenerabile cu 20% din totalul 
producţiei şi reducerea cu 20% a consumului de resurse primare 
prin îmbunătăţirea tehnologiilor.

Energia nucleară este considerată din ce în ce mai mult parte a 
soluţiei pentru asigurarea independenţei energetice şi a preţului 
stabil, îndeplinind obiectivele mai sus menţionate.

SN Nuclearelectrica SA joacă un rol cheie pe piaţa românească 
de alimentare cu energie, prin furnizarea a aproximativ 18% din
necesarul de consum energetic, prin intermediul celor două unităţi 
de la Cernavodă. Politica energetică pe termen lung a României 
prevede atât implementarea proiectului “CNE Cernavodă – Unităţile
3 şi 4” care se află intr-o fază premergătoare avansată cât şi 
construirea unei noi centrale nucleare.

Contributia SNN SA la Sistemul Energetic Naţional se face resimţită 
prin funcţionarea stabilă şi în siguranţă, prin gradul înalt de 
predictibilitate a producţiei, preţul stabil al energiei produse şi prin 
securitatea energetică. Peformanţele înregistrate de Unităţile 1 şi 2

sunt cunoscute pe plan mondial şi reprezintă un argument puternic
în favoarea extinderii programului nuclear în România.

Datele din raportul SN Nuclearelectrica SA pe anul 2009 evidenţiază 
nivelul înalt de performanţă al celor două sucursale – CNE Cernavodă
şi FCN Piteşti – realizate într-un mediu absolut profesionist de către
un management profesionist. Performanţa şi calitatea sunt corolarul 
unei eficienţe organizaţionale perfect adaptată să încorporeze
direcţii şi departamente cu activităţi specifice a căror strategie
de funcţionare formează un sistem complex perfect integrat vertical
şi orizontal. Este vorba despre o bogată experienţă câştigată în timp 
şi cu eforturi bidirecţionate către personal şi activitate. Coerenţa
şi coordonarea inter- şi intra-departamentală conturează clar un
model românesc de success corporatist.

Primul loc ocupat de Unitatea 1 a CNE Cernavodă în topul
centralelor CANDU din lume cu un factor mediu de capacitate
de 100.1%, funcţionarea în perfectă concordanţă cu cerinţele
de siguranţă şi securitate, grija constantă faţă de mediu şi populaţie,
cooperarea şi coordonarea la nivel internaţional sunt simultan
responsabilităţile şi atributele unei organizaţii care a înţeles că
performanţa, competitivitatea şi succesul reprezintă fără echivoc
un efort colectiv permanent susţinut.

P i t t f t i it lPrintr-un management performant şi un capital uman care
corespunde exigenţelor internaţionale din domeniu, compania a
reuşit să impună pieţei un standard de performanţă în producţia
de energie în condiţii de siguranţă, transparenţă şi încredere şi să 
devină un promoter al investiţiilor strategice pe termen lung.

Adriean Videanu
Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Adriean Videanu
Ministrul Economiei

Comerţului şi Mediului de Afaceri
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Mesajul 
Directorului
General

SN Nuclearelectrica SA continuă să participe activ în cadrul
companiei de proiect responsabile pentru construirea Unităţilor
3 şi 4 de la CNE Cernavodă, companie în care deţine procentul
majoritar. În luna martie 2009 a avut loc înregistrarea companiei 
de proiect sub numele de SC EnergoNuclear SA, moment ce
reprezintă o încununare a activităţilor de negociere cu cei şase
investitori străini selectaţi pentru acest proiect (ArcelorMittal, CEZ, 
GDF SUEZ, ENEL, Iberdrola şi RWE Power) cât şi o piatră de hotar
pentru viitoare activităţi. În anul 2009 au fost negociate şi semnate
principalele contracte de consultanţă inginerească şi financiară
pentru construirea Untiăţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, beneficiind
de un puternic sprijin atât din partea autorităţilor române cât şi din 
partea investitorilor străini.

Fabrica de combustibil nuclear de la Piteşti a continuat producţia
de fascicule nucleare de înaltă calitate, certificate de AECL Canada 
şi Zircatec, realizând în anul 2009 transportul cu numărul 122 de
combustibil catre CNE Cernavodă.

Nuclearelectrica a menţinut şi îmbogăţit relaţiile de cooperare 
externă atât cu organismele internaţionale la care este afiliată şi de 
a căror susţinere se bucură cât şi cu state care doresc să demareze 
programe nucleare precum Maroc, Malaezia etc. Cadrul global de
reglementare în care operează SNN SA ne permite o dezvoltare

t tă bilităţil t i ţ fi i ţ ijconstantă a capabilităţilor cu accent pe siguranţa, eficienţa, grija 
faţă de mediu şi populaţie. Aplicăm strategii de management 
şi formăm resurse umane care fac din SNN SA un model de
performanţă regională şi globală.

Pentru anul 2010, direcţiile de dezvoltare ale companiei au în
vedere menţinerea nivelului de investiţii pentru eficienţa producţiei,
sporirea contribuţiei pe piaţa de energie regională, participarea 
la alte proiecte energetice adiacente şi menţinerea relaţiilor de
parteneriat cu comunitatea locală.

Director General
Dr. Ing. Pompiliu Budulan

M isiunea SN Nuclearelectrica SA o reprezintă producerea de
energie electrică din surse nucleare şi a combustibilului
nuclear necesar, la cel mai înalt nivel de securitate, eficienţa 

economică şi grija faţă de populaţie şi mediul îinconjurător. Încă de
la înfiinţarea companiei, în anul 1998, performanţele de exploatare
ale centralei nucleare de la Cernavodă au fost în creştere, aducând 
o contribuţie importantă în cadrul strategiei energetice naţionale prin
sporirea independenţei energetice a României, limitarea poluării şi 
menţinerea unui preţ constant la Kw pentru populaţie. Energia nucleară 
reprezintă o sursă curată, fără emisii de gaze cu efect de seră.

Anul 2009 a fost marcat de efectele crizei economice mondiale
care s-au resimţit şi în România, impunând luarea unor măsuri 
de austeritate economică. Strategia de dezvoltare a companiei
în anul 2009 a prevăzut două direcţii, concentrându-se pe 
gestionarea eficientă a resurselor şi limitarea cheltuielor pe de o
parte şi realizarea investiţiilor de securitate nucleară şi creştere a 
eficienţei în exploatare propuse, pe de altă parte. Astfel, veniturile 
din vânzările de energie electrică au crescut în 2009 faţă de 2008
cu aproximativ 5%.

În anul 2009, CNE Cernavodă cu două unităţi în operare a produs o
cantitate de 11.751.759 MWh la un factor de capacitate ridicat de
100,1% pentru Unitatea 1 şi 90,6% pentru Unitatea 2. În anul 2009, 
CNE C dă l d ă ităţi î li t tit tCNE Cernavodă cu cele două unităţi în operare a livrat o cantitate 
de 10.810.039,7 MWh în Sistemul Energetic Naţional, asigurând 
astfel aproximativ 18% din consumul naţional de electricitate.

Rezultatele obţinute de CNE Cernavodă în anul 2009 au consacrat
centrala în rândul celor mai performante centrale nucleare din 
lume. Astfel, protrivit statisticilor publicate de către McGraw Hill 
Companies revista Platts Nucleonics din luna februarie 2010, 
Unitatea 1 – CNE Cernavodă a ocupat în anul 2009 poziţia 1 în topul 
centralelor CANDU din lume, cu un factor mediu de capacitate de
100,1%. De asemenea, acest factor de capacitate realizat în anul 
2009 a plasat Unitatea 1 a CNE Cernavodă pe locul 12 din numărul 
total de 436 reactoare nucleare în exploatare. Unitatea 2 de la 
CNE Cernavodă urmăreşte îndeaproape performanţele Unităţii 1, 
înregistrând în anul 2009 un factor de capacitate de 90,6% şi un 
factor mediu, pe ultimii doi ani, de 93,8%.

Dr. Ing. Pompiliu Budulan
Director General SNN SA
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Despre companie 
pe scurt

p

Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA (SNN) SA
a fost înfiinţată în iulie 1998. Statul român este acţionarul 
majoritar, în timp ce restul acţiunilor sunt deţinute de Fondul 

Proprietatea. SN Nuclearelectrica SA se subordonează Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, având ca principală
misiune producerea de electricitate şi energie termică prin utilizarea 
energiei nucleare, precum şi fabricarea de combustibil nuclear de 
tip CANDU 6. Compania participă de asemenea în mod activ la 
programul de dezvoltare energetică în România.

Sediul central al societăţii se află în Bucureşti şi găzduieşte SNN 
Executiv care coordonează activităţile sucursalelor sale:
• “Sucursala centralei nuclearoelectrice (CNE) de la 
Cernavodă” care operează Unităţile 1 şi 2 şi care furnizează abur 
pentru încălzirea centrală a oraşului Cernavodă;
• “Sucursala fabricii de Combustibil Nuclear (FCN) de la Piteşti”
care este calificată să fabrice combustibil nuclear de tip CANDU 6

şi acoperă necesităţile pentru funcţionarea Unităţilor 1 şi 2 ale CNE
Cernavodă. Prin intermediul SNN Executiv societatea se ocupă şi
răspunde de desfăşurarea activităţilor comerciale şi a afacerilor de
pe piaţa de electricitate, realizând proiecte complementare.

Societatea este de asemenea implicată, în calitatea sa de investitor
principal şi promotor al Companiei de Proiecte EnergoNuclear, în reali-
zarea şi punerea în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă.
La nivelul societăţii, managementul este asigurat de:
• Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), care reprezintă cel mai 

înalt nivel de coordonare care analizează şi aprobă strategia şi 
politica societăţii;

•  Consiliul de Administraţie care răspunde de supravegherea
activităţilor curente şi de luarea deciziilor la un nivel superior
de competenţă;

• Comitetul Director al cărui principal obiectiv este de a dezbate
şi analiza activităţile curente.
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MISIUNEA

SNN SA are misiunea de a produce electricitate şi energie termică,
utilizând energia nucleară obţinută cu ajutorul tehnologiei nucleare, 
şi de a fabrica combustibil nuclear, asigurând un grad înalt al 
securităţii şi al eficienţei economice, având grijă de populaţie şi
de mediu.

VIZIUNEA

Recunoaşterea SNN SA drept un factor de stabilitate economică,
care are o importantă contribuţie la dezvoltarea lumii de mâine.

VALORILE

Securitatea

Securitatea nucleară reprezintă o preocupare permanentă a 
activităţilor noastre.

Grija pentru mediu

Respect pentru mediu şi grija pentru generaţiile viitoare.

Eficienţă

Realizări remarcabile care susţin economia naţională.

Încredere

Suntem o companie demnă de încredere, un partener loial şi onest, 
deschis dialogului, activ implicat în viaţa comunităţii locale.

Dezvoltarea durabilă

Sursa de energie sigură, aptă pentru a satisface nevoile energetice 
prezente şi viitoare.

Transparenţa

Credem într-un dialog permanent cu publicul atât în mod direct cât 
şi prin intermediul mass media.



88888888
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Producerea de energie electrică
România 2009 (bruto)
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Rezervă (%)

Puterea instalată (MWnet)
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Evoluţia puterii instalate 2006-2020

Centrale nucleare
Centrale pe huilă
Centrale hidroelectrice + SRE

Centrale pe lignit
Centrale pe hidrocarburi
Rezervă (%)

Cerere

hidro

27.25%

vânt

0,02%

12.47%

păcură şi gaz

39.88%

cărbune

20.38%

nuclear

total: 64,761 GWh

Sucursala
CNE Cernavodă
PRODUCŢIA DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ROMÂNIA
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Factor de capacitate anual brut (GCF) U1

Factorul de capacitate de la primul paralel 
cu Sistemul Energetic Naţional: 89.07%

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

2009
84.83% 

100.1% 

97.62%

91.37%

90.08%

89.71%

79.52%

89.37%

88.25%

88.30%

84.51%

86.19%

87.27%

1996 99.67%

Factor de capacitate anual brut (GCF) U2

Factorul de capacitate de la primul paralel
cu Sistemul Energetic Naţional: 93.73%

2008

2007

2009

Compararea factorului de capacitate (GCF) anual
al centralelor de tip Candu 6 pentru anul 2009

Compararea factorului de capacitate (GCF) de la darea
în exploatare comercială a centralelor de tip Candu 6

Locul Unitatea
Factorul de capacitate
brut în anul 2009 (%) 

1 Cernavoda1 100.1

2 Embalse 98.78

3 Qinshan 5 97.3

4 Bruce 5 95.39

5 Wolsong 3 95.39

6 Wolsong 2 94.83

7 Pickering 7 94.26

8 Qinshan 4 93.88

9 Wolsong 4 92.49

10 Pickering 8 91.85

11 Pickering 1 91.31

12 Cernavoda 2 90.62

13 Bruce 7 90.31

14 Darlington  1 89.66

15 Darlington  4 89.19

16 Darlington  2 87.86

17 Bruce 6 84.56

18 Bruce 3 78.57

19 Pickering 6 77.79

20 Bruce 8 75.32

21 Bruce 4 74.7

22 Darlington  3 73.95

23 Pickering 5 70.23

24 Gentilly 2 65.4

25 Pickering 4 36.45

26 Wolsong 1 23.27

27 Pt. Lepreau 0

Locul Unitatea
Factorul de capacitate
brut până în anul 2009
(de la intrarea în exploatare)

 
 

1 Wolsong 4 96.05

2 Wolsong 3 94.86

3 Cernavoda 2 93.83

4 Wolsong 2 93.64

5 Quinshan 5 90.51

6 Quinshan 4 89.53

7 Cernavoda 1 89.07

8 Darlington 4 86.15

9 Darlington 3 85.4

10 Embalse 85.39

11 Darlington 1 84.14

12 Wolsong 1 84.05

13 Bruce7 83.78

14 Bruce 5 83.61

15 Bruce 8 81.82

16 Bruce 6 80.63

17 Gentilly 2 78.41

18 Pickerting 7 78.13

19 Pickerting 6 77.84

20 Darlington 2 77.49

21 Pt. Lepreau 76.75

22 Pickering 8 76.69

23 Pickering 5 73.89

24 Pickering 4 65.66

25 Pickering 1 63.95

26 Bruce 3 63.86

27 Bruce 4 62.72

90.62% 

96.92% 

93.23% 

PERFORMANŢE CNE CERNAVODĂ
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Producţia anuală de electricitate de la punerea în funcţiune
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BRUTNETMWh

Producţia anuală de energie termică 
de la punerea în funcţiune

energie termică în perioada 1997-2009: 699 939 Gcal

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

2009
47 579

53 784

46 621

43 843

50 238

48 557

56 177

52 108

48 082

64 553

70 864

72 226

45 307

Producţia de electricitate în 2009

Energie netă (MWh) - Total: 5 661 617

Factor de capacitate al unităţii (%) - Total: 100.10%

Energie produsă (MWh) - Total: 6 158 677

Consumul de combustibil nuclear

5 660

5 040

5 772

5 192

5 144

5 176

4 792

5 272

5 244

5 124

4 868

5 056

4 766

total 67 106

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997
fascicule

Consumul”U”

97

111.11

109

100.3

99.4

90.6

99.5

99.2

96.9

92

95.6

90.4

90.6

0.3

total 1 271.91

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996
tone “U”

ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec

101.70 101.83 101.81 101.76 94.27 97.86 99.56 99.00 100.20 101.35 101.90 100.00
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Opriri neplanificate

“Istoria” exploatării

Legenda:
• 30 mai – 1 iunie: oprire neplanificată, 48 ore, pentru remediere scăpări apă grea / reparare por pe o linie de impuls aferentă circuitului primar;
• 5 iunie (8 ore) reducere putere cu circa 160 MW pentru curăţare camere apă condensator;
• 20 decembrie: oprire neplanificată din cauza pierderii legăturii la SEN (insularizare zona Dobrogea) în condiţii meteo severe – la ora 01:57 set 
back la reactor, izolarea unităţii pe servicii proprii, de la ora 03:16 funcţionare circa 17 ore la putere redusă pentru alimentarea insulei cu control 
manual al frecvenţei, la 19:45 s-a refăcut legătura zonei Dobrogea cu SEN, creştere de putere până la 95% (atinsă în 21.12.09 ora 02:51), 
remediere deficienţe apărute la MSR, revenire la putere 100% (22.12.09 ora 06:34).

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

0
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200

300

440000

500

600

700
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Medie 2008
Putere Generată
Distribuţie

Opriri planificate

*45 ore datorate forţei majore
Durata totală opriri neplanificate (ore)Numărul opririlor

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009

Extinderea duratei de oprire planificată (zile)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Durata planificată (zile)

5
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36
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Legenda:
• 7 aprilie: oprire neplanificată (41 ore) la pierderea alimentării unei bare de 10kV, în timpul unor lucrări de mentenanţă electrică (deficienţa de montaj);
• 8 mai - 1 iunie: oprire planificată 24 zile/inspecţie canale combustibil, mentenanţă turbină, retehnologizare MSR, mentenanţă sist. electrice IT;
• 5 iunie: reducere neplanificată de putere până la 100 MW (10 ore) pentru remediere scăpări apă/abur din corpul IP al turbinei;
• 30 iulie: oprire neplanificată turbogenerator (8 ore), la un semnal fals din sistemul de excitaţie generator/defect pe conexiunea de punere la pământ;
• 3 septembrie: oprire neplanificată (42 ore) pentru repararea unei fisuri la o sudură din sistemul de răcire generator, însoţită de scăpări de hidrogen;
• 24 octombrie: oprire neplanificată (3 ore) produsă la declanşarea turbinei în urma unui semnal fals de vibraţii crescute;
• 20 decembrie: oprire neplanificată din cauza pierderii legăturii la SEN (insularizare zona Dobrogea) în condiţii meteo severe – set back la reactor,
izolarea unităţii pe servicii proprii, dupa 1.3 ore declanşare turbină la vibraţii crescute, declanşare reactor prin SOR nr.1 la debit scăzut în circuitul 
primar, alimentare servicii proprii din grupurile Diesel, revenire în paralel la 22 decembrie (durata opririi 53 ore).
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Depozitul, se realizează etapizat incluzând în final 27 de module
de depozitare cu capacitatea de 12000 fascicule/modul, care vor 
asigura stocarea timp de 50 de ani a combustibilului ars rezultat
din exploatarea Unităţilor 1 şi 2 ale CNE Cernavodă pe toată durata
lor de viaţă. Până în prezent sunt realizate 3 module, un al patrulea 
fiind în curs de realizare.

În anul 2009, 4800 de fascicule au fost transferate de la Unitatea
1 la depozitul uscat. Astfel, s-au umplut 8 cilindrii în Modulul 3 de
depozitare în plus faţă de cei 8 cilindrii care au fost umpluţi în 2008.
Capacitatea de stocare a Modulului 3 este de 20 de cilindrii.

Politica CNE Cernavodă de administrare a combustibilului uzat este 
următoarea: 
• depozitarea umedă în bazinul de combustibil ars al reactorului 

pentru o perioadă de minim 6 ani;
• depozitare uscată în depozitul intermediar pentru combustibil 

ars pentru o perioadă de 50 de ani.

Depozitul intermediar de combustibil ars se află pe amplasamentul
CNE Cernavodă, la aproximativ 700 m distanţă de Unitatea 1, 
transportul realizându-se pe un drum intern care permite menţinerea 
unui sistem de protecţie fizică integrat. 

DEPOZITUL DE COMBUSTIBIL UZAT



Pe durata sa de viaţă într-un reactor nuclear (aproximativ 1 an), 
un fascicul de combustibil CANDU 6 generează o cantitate de 
1.115 MWh. Aceeaşi cantitate de energie poate fi obţinută prin 
arderea combustibilului fosil în centrale convenţionale după 
cum urmează:
•  47.000 kg combustibil convenţional cu putere calorică de 

7.000 Kcal/kg;
•  1.110.000 kg cărbune superior cu putere calorică de 

3.200 Kcal/Kg;
•  363.000 Nm3 de gaz natural cu putere calorică de 

8.050 Kcal/Nm3.
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În noiembrie 1994, Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Piteşti 
a fost certificată de către AECL (autoritatea proiectantă pentru
sistemul CANDU) şi ZIRCATEC, ca producător autorizat de 

fascicule de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural pentru
centrale de tip CANDU 6, devenind astfel singurul producător
certificat din afara Canadei.

După ce şi-a dublat capacitatea de producţie in 2006, FCN Piteşti
este capabilă să asigure combustibilul nuclear pentru Unităţile 1 şi
2 de la CNE Cernavodă, însumând 200 tone pe an respectiv 46 de 
fascicule pe zi. În anul 2009, FCN Piteşti a fabricat o cantitate de
10.800 fascicule din care 10.512 au fost livrate la CNE Cernavodă,
pentru cele două unităţi aflate în operare, după cum urmează:
• 5.040 fascicule pentru Unitatea 1
• 5.760 fascicule pentru Unitatea 2
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Nuclear Piteşti

Cele 86.167 de fascicule de combustibil nuclear fabricate în 
perioada 1994-2009, conţin 1663 tone de uraniu natural.

Au fost astfel efectuate 15 transporturi de combustibil nuclear 
către Cernavodă, cu mijloace proprii de transport, autorizate de 
către CNCAN. La 10.12.2009 a avut loc cel de-al 122-lea transport 
de fascicule combustibile de la FCN Piteşti la CNE Cernavodă. 
Cele 122 transporturi realizate în perioada 1996-2009 nu au 
înregistrat nici un eveniment deosebit.

Din rapoartele primite de la FCN Piteşti şi de la CNE Cernavodă 
rezultă că rata de defectare de la punerea în funcţiune până la
31.12.2009 a fost de:
• Unitatea 1: 0,035%
• Unitatea 2: 0,403%
Calitatea înaltă şi performaţa combustibilului nuclear produs intern 
au fost dovedite în timpul operării celor două reactoare. La un 
factor de ardere mediu de 170 MWh/KgU rata de defactare de lafactor de ardere mediu de 170 MWh/KgU, rata de defactare de la
punerea în funcţiune până la 31.12.2009 a fost de 0,035% pentru 
Unitatea 1, şi respectiv 0,403% pentru Unitatea 2. Pentru anul
2010, producţia estimată de fascicule de combustibil nuclear se 
ridică la 10.800, destinată funcţionării Unităţilor 1 şi 2 de la CNE
Cernavodă.
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2009 - EVENIMENTE FCN PITEŞTI

• 19 noiembrie - Misiunea AIEA cu privire la “Assesments of
the in-country situation related to neutron exposure” a evaluat
activitatea de monitorizare individuală şi pe cea a Laboratorului de 
Radioprotecţie şi Dozimetrie Personal;

• 3-4 martie - inspecţia EURATOM pentru garanţii nucleare;
• 13 mai - inspecţia AIEA a sistemului integrat de control de 
garanţii în domeniul nuclear (Integrated Safeguards).
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Securitatea nucleară
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CNE Cernavodă - Unitatea 1 a fost exploatată în condiţii de secu-
ritate nucleară de-a lungul unei perioade de 13 ani, iar Unitatea 
2 pe o perioadă de 3 ani. Evenimentele raportate în 2009 către 

CNCAN, conform scalei INES, au fost în număr de 17 dintre care pentru 
7 au fost întocmite Rapoarte de Analiză (4 de nivel 0 şi 3 de nivel 1). 
De când se află în exploatare, doar un singur eveniment a fost evaluat 
ca având nivelul 2 pe scara INES şi s-a petrecut în anul 1999.

EXPUNEREA PROFESIONALĂ U O S O
A PERSONALULUI 
LA RADIAŢII
CNE CERNAVAA ODĂ

Principalul obiectiv al SNN SA privind politica protecţiei la radiaţii 
în cadrul exploatării este de a menţine expunerea profesională 
cât mai mică posibil conform principiului ALARA. Rapoartele
întocmite pentru anul 2009 de către COG (Grupul Proprietarilor de
Centrale tip CANDU) au evidenţiat faptul că dozele colective de la 
CNE Cernavodă Unitatea 1 sunt mai mici decât dozele colective 
înregistrate la centralele de tip CANDU 6 din CANADA, Coreea, 
Argentina şi Pakistan.

Pentru anul 2009 au fost stabiliţi noi indicatori de performanţă 
pentru a îmbunătăţi rezultatele centralei/grupului de lucru, după 
cum urmează:
• valoarea ţintă pentru doza colectivă în cadrul centralei a fost
redusă de la 1.05 la 0.7 Sv/an şi a fost stabilită pe baza activităţilor
planificate, luând în consideraţie faptul că: Unitatea 2 a fost oprită 
planificat pentru o perioadă de 23 de zile, perioadă în care au avut
loc puţine activităţi cu impact radiologic semnificativ, ceea ce a
redus nivelele înregistrate ale dozelor individuale;
•• contribuţia dozelor interne la doza totală efectivă: valoareacontribuţia dozelor interne la doza totală efectivă: valoarea
ţintă a fost de 29%;
• au fost stabilite ţintele lunare graduale pentru grupurile de lucru
din centrală atât pentru dozele colective cât şi pentru dozele interne.

În anul 2009, doza colectivă încasată a fost de 485 om mSv doza
anuală medie încasată de personal a fost de 0,57 mSv, iar doza
individuală maximă a fost de 7,18 mSv.

Limita legală pentru doza totală efectivă, pentru personalul expus
este de 20 mSv/an, iar limita administrativă este de 18 mSv/an.
Niciuna dintre aceste limite nu a fost depăşită. Contribuţia dozei
interne la doza colectivă la sârşitul anului 2009 a fost de 13.9%
(67,6 om mSv), în timp ce ţinta a fost de 29% (203 om mSv). 
Aceste valori sunt mai mici decât valorile din anul precedent care 
au fost de 30,4% (209,3 om mSv). 

EVENIMENTE RAPORTATT BILE
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Pentru a optimiza protecţia la radiaţii şi pentru a menţine doza cât 
mai mică posibil, procesul ALARA a fost oficializat şi comitetele 
ALARA au lucrat cu rezultate excelente. Coordonatorii ALARA au 
propus ţinta dozei colective şi contribuţia dozei interne la ţinta 
dozei totale pe baza activităţilor specifice grupului de lucru şi a
bunelor practici. Pentru unele grupuri de lucru (manipularea 
combustibilului şi chimie) au fost efectuate analize pentru a reduce 
expunerea internă. Comitetul ALARA a aprobat ţinta dozei colective 

şi ţinta contribuţiei dozei interne la propunerile privind doza totală 
pentru 2009.

După cum se arată în figura de mai jos, dozele colective pentru
lucrătorii CNE Cernavodă expuşi profesional s-au aflat sistematic
sub valoarea medie pentru toate centralele CANDU 6. Pentru anul
2009, doza colectivă de 243 mSv/om reprezintă valoarea medie
atât pentru Unitatea 1, cât şi pentru Unitatea 2.

profesional în anul 2009 a fost de 0,998 om Sv, cu 1,12% mai mare
comparativ cu cea din 2008, datorită faptul că mai mulţi lucrători
expuşi profesional la radiaţii ionizante au fost monitorizaţi.

FCN PITEŞTI

La Sucursala FCN Piteşti, tot personalul este calificat ca personal 
expus professional la radiaţii ionizante din categoriile A şi B, 
conform normelor CNCAN. Doza colectivă a personalului expus 
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Protecţia 
mediului
CNE CERNAVODĂ

Emisiile radioactive în apă şi în aer s-au aflat sub nivelele
autorizate. Doza efectivă anuală încasată de o persoană din 
publicul care aparţine unui grup critic (cel mai expus), datorată

emisiilor radioactive în mediul înconjurător, a fost în 2009 de
0,00829 mSv, în timp ce doza medie anuală încasată de o persoană
din public, datorată fondului natural de radiaţii, este de 2,4 mSv.

Volumul total al deşeurilor radioactive (solide, lichide organice şi 
solide inflamabile) generate de operarea Unităţilor 1 şi 2, până în 
prezent este de 405.64 m3. Aceste deşeuri sunt păstrate într-un 
depozit special din beton construit pentru stocarea deşeurilor slab
şi mediu active, aflat pe amplasamentul centralei. În 2009, volumul
deşeurilor slab şi mediu radioactive provenind de la cele două
unităţi a fost de 40,77 m³ (cu excepţia răşinilor uzate, care sunt
colectate şi depozitate separat).

FCN PITEŞTI

La Sucursala FCN Piteşti se monitorizează emisiile de efluenţi gazoşi 
radioactivi de la coşul mare al FCN. În anul 2009, s-au eliminat 
0,62 x 100,62 x 109 mm3 efluenţi gazoşi radioactivi. Valoarea admisă pe care efluenţi gazoşi radioactivi. Valoarea admisă pe care
FCN Piteşti o poate elimina în atmosfera, conform autorizaţiilor de 
funcţionare, este de maxim 2 x 109 m3 efluenţi gazoşi radioactivi
cu o concentraţie de maxim 5μgU/m3, adică maxim 10 kg U/an.
Cantitatea de deşeuri solide radioactive depozitată temporar în 
spaţiile autorizate ale FCN Piteşti la 31.12.2009 este de 115,6
tone (1072 butoaie). În anul 2009 nu s-a realizat nici un transfer de
deşeuri solide radioactive neincinerabile la “Depozitul de Dispunere 
Finală Deşeuri Solide Radioactive de Joasă Activitate”, aparţinând
Companiei Naţionale a Uraniului, Sucursala Feldioara. 

Deşeurile Solide Radioactive incinerabile s-au transferat pe bază de 
contract la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive a Sucursalei RAAN
pentru Cercetări Nucleare (SCN) de pe platforma Piteşti, în vederea
incinerării şi recuperării uraniului care se returnează la FCN Piteşti, 
unde este inventariat sub control de garanţii nucleare. 

Începând din anul 2008, rapoartele includ emisiile cumulate de la
cele două unităţi în exploatare.

IMPACTUL RADIOLOGIC ASUPRA MEDIULUI



22
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A ctivităţile preventive orientate spre organizarea riguroasă şi 
controlul lucrătorilor sunt structurate astfel încât să fie evidenţiat 
specificul pentru cele trei entităţi organizatorice din cadrul 

Societăţii Naţionale Nuclearelectrica: CNE Cernavodă, FCN Piteşti şi SNN
executiv. Deoarece un bun management al sănătăţii şi protecţiei muncii
reprezintă cerinţa cheie nu doar pentru un angajator responsabil ci şi 
pentru succesul companiei, CNE Cernavodă şi FCN Piteşti au susţinut
în totalitate politica companiei privind Medicina şi Protecţia Muncii.
În 2009, activităţile de îmbunătăţire continuă a medicinei şi protecţiei
muncii au cunoscut progrese constante. În contextul afirmării politicii,
un obiectiv important pentru acest an a fost continuarea dezvoltării şi
implementării normelor de medicină şi protecţia muncii prin integrarea
cât mai mult posibil a proceselor deja stabilite.

Rezultatele evaluărilor privind securitatea muncii în cadrul 
sucursalei CNE Cernavodă în anul 2009 au fost excelente. Rata de 
accidente raportabile care au avut loc în cadrul companiei a fost
zero la un număr de 200 000 om/ore. La sfârşitul anului 2009 s-au
consemnat 1206 zile succesive fără accidente.

În anul 2009 au fost realizate mai multe audituri cu privire la respectarea 
standardelor de medicină şi protecţia muncii. În plus, Autoritatea Locală de
Muncă şi Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) au efectuat
audituri pentru a evalua performanţa în raport cu reglementarile naţionale p p ţ p g ţ
şi OHSAS 18001/2007. Angajaţii au beneficiat de pregătirea obişnuită în
domeniul protecţiei muncii pentru a se garanta că standardele companiei
privind medicina şi protecţia muncii sunt bine cunoscute şi coerente 
în întreaga organizaţie. În anul 2009, pregătirea în domeniul protecţiei 
muncii a totalizat 12.800 om/ore pentru angajaţii permanenţi şi 3.500
om/ore pentru contractori la CNE Cernavodă.

La FCN Piteşti, 420 de angajaţi au fost instruiţi cu privire la 
domeniul securităţii radiologice şi au primit permisele de exercitare
a activităţii în domeniul nuclear nivel 1.

În domeniul promovării sănătăţii se încurajează o viaţă activă, o
alimentaţie sănătoasă, iar în această direcţie având loc şedinţe de 
informare care au acoperit o gamă largă de probleme de sănătate. 
A fost supravegheată starea de sănătate pentru a exista siguranţa

ca angajaţii întrunesc condiţiile corespunzătoare pentru activitatea
de la locul de muncă şi că activitatea nu este prejudiciată de starea 
de sănătate. Pentru a susţine acest rol vital, a fost făcută o evaluare
a parametrilor igienei ocupaţionale (zgomot, vibraţii, iluminat şi
substanţe dăunătoare sănătăţii).

La FCN Piteşti s-a întocmit o documentaţie tehnică cu datele
actualizate privind expunerea la radiaţii ionizante şi la alte riscuri a 
personalului FCN şi s-a transmis la Institutul de Sănătate Publică din 
cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, în vederea elaborării studiului
“Evaluarea condiţiilor de muncă şi a efectelor asupra personalului
de la Fabirca de Combustibil Nuclear Piteşti”, ediţia 2009.

În anul 2009 nu s-a înregistrat nicio alarmă de incendiu. Toate
mijloacele de protecţie la foc au fost pe deplin disponibile şi nu s-a 
înregistrat nici o abatere de la standardele contra incendiilor.

Sănătatea şi securitatea
muncii
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P ână în prezent, nici o centrală nuclearoelectrică de tip CANDU 
nu a înregistrat evenimente sau accidente care să ameninţe
sănătatea sau securitatea populaţiei. În ciuda faptului că 

aceste riscuri sunt reduse la minim, deoarece centrala este 
prevăzută cu sisteme de securitate nucleară destinate a preveni şi 
a face faţă unor astfel de evenimente, se iau măsuri suplimentare 
pentru protecţia populaţiei şi a mediului.

Printre acestea, menţionăm pregătirea pentru situaţii de urgenţă, 
impusă de legislaţia naţională ca o condiţie obligatorie pentru 
autorizarea exploatării unei centrale nuclearoelectrice. La centrala
nuclearoelectrica de la Cernavodă, pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă este verificată şi îmbunătăţită prin exerciţii trimestriale, 
anuale sau generale (unul la trei ani), care simulează diferite situaţii
de accident nuclear.

Începând cu anul 1995, la CNE Cernavodă s-au desfăşurat 
exerciţii de urgenţă naţionale şi chiar internaţionale: “AXIOPOLIS 
‘95”, “SAFETY POWER ‘96”, “PHOENIX ‘97”, “DOBROGEA ‘98”, 
“DUNAREA ‘99”, “MILLENNIUM ‘00”, “AXIOPOLIS ‘01”, “EURO ‘02”,

Planul de urgenţă
“CHALLENGE ‘03”, “EUXIN ‘04”, “CONVEX -3 ‘05”, “START ‘06”,
“EUROPA ‘07”, “OLIMPIA ‘08” şi “AXIOPOLIS ‘09”. 

La 10 aprilie 2006 a fost pus în funcţiune Centrul de Control al 
Situaţiilor de Urgenţă de pe Amplasament, sub coordonarea căruia
s-a desfăşurat în acelaşi an primul exerciţiu anual de urgenţă
radiologică la Unitatea 2, “START ‘06”. Principalul rol al acestui
exerciţiu a fost să demonstreze capacitatea Unităţii 2 de răspuns la 
situaţii de urgenţă în cazul unui accident nuclear, şi a reprezentat o
condiţie obligatorie, în conformitate cu legislaţia naţională, pentru 
obţinerea autorizaţiei pentru prima încărcare a combustibilului 
nuclear în Unitatatea 2, autorizaţie care a fost emisă de organismul 
de reglementare (CNCAN), la începutul anului 2007, pe baza
rezultatelor exerciţiului de urgenţă.

“EUROPA ‘07” a fost primul exerciţiu anual de urgenţă radiologică 
la Unitatea 1 care a fost coordonat de la Centrul de Control al 
Situaţiilor de Urgenţă de pe Amplasament”, pentru ca în anul
următor “OLIMPIA ‘08” să reprezinte al doilea exerciţiu de urgenţă
radiologică la Unitatea 2.
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“AXIOPOLIS ‘09” a reprezentat primul exerciţiu general de protecţie 
radiologică, coordonat de la Centrul de Control pentru Situaţii de 
Urgenţă de pe şantier. Toate aceste exerciţii au permis testarea 
planurilor de urgenţă, îmbunătăţirea comunicării şi a activităţilor
legate de urgenţa radiologică.

Proiectul Centrelor de Control pentru Situaţiile de Urgenţă de pe 
Amplasamentul de la Cernavodă (COSECC), realizat în cooperare
cu experţii firmei British Energy NNC International Consulting
(BENIC) a continuat. Obiectivele principale ale acestui proiect sunt 
concentrate pe îmbunătăţirea pregătirii şi a răspunsului la situaţiile 
de urgenţă, în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii
Europene, şi de a înfiinţa două Centre pentru Controlul Situaţiilor de 
Urgenţă (pe amplasament şi în afara acestuia).

Un aspect important îl reprezintă faptul că noile centre vor oferi,
în cele mai bune condiţii, un răspuns la situaţiile de urgenţă ale 
centralei nuclearoelectrice cu mai multe unităţi de la Cernavodă.
S-a stabilit ca Centrul pentru Controlul Situaţiilor de Urgenţă din
afara Amplasamentului să fie infiinţat la Constanţa (la aprox. 60 km
distanţă de CNE Cernavodă).

În scopul păstrării experienţei pozitive şi pentru a menţine
aranjamentele cu Autorităţile Publice competente privind situaţiile
de urgenţă, SN Nuclearelectrica SA promovează o bună colaborare
cu autorităţile naţionale, iar CNE Cernavodă cu autorităţile locale
(din oraşul Cernavodă şi din judeţul Constanţa).



2226622226
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Untiăţile 3 şi 4 se află în conservare încă din 1992. Rata totală
de finalizare: aproape 15% la Unitatea 3 şi 14% la Unitatea 4, 
constând în lucrări civile la clădirea reactorului, clădirea turbinei şi
clădirea de servicii.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 643/2007, Guvernul României a aprobat
strategia de atragere a investitorilor în vederea realizării Unităţilor
3 şi 4 de la CNE Cernavodă, inclusiv graficul de înfiinţare a noii
companii responsabilă cu finalizarea proiectului. În urma depunerii
ofertelor, 6 companii au fost selectate pentru realizarea proiectului.
După runde de negocieri cu investitorii selectaţi, care au avut loc în 
perioada decembrie 2007 - noiembrie 2008, Guvernul a aprobat prin 
Hotărârea de Guvern 1565/2008 Acordul Investitorilor şi Actul de 
Asociere, prin care fiecare investitor obţine un procent din numărul 
total de acţiuni, proporţional cu capitalul investit: Nuclearelectrica 
(51%), ArcelorMittal România( 6.2%), CEZ Republica Cehă (9.15%), 
GDF SUEZ Franţa (9.15%), ENEL Italia (9.15%), Iberdrola Spania
(6.2%) şi RWE Power Germania (9.15%).

În anul 2009, la data de 25 martie a fost înregistrată compania de
proiect sub denumirea SC EnergoNuclear SA la Registrul Român al 
Comerţului şi a fost desemnată echipa managerială. EnergoNuclear 
este o companie cu capital public-privat.

În anul 2009, activităţile de investiţii au avut în vedere:
• creşterea nivelului tehnic de exploatare, prin implementarea 

programelor de modificări şi modernizări; 
• rambursarea ratelor, aferente creditelor contractate pentru 

realizarea şi punerea în funcţiune a Unităţii 2; 
• asigurarea surselor proprii corespunzătoare cotei de participare

a SNN SA la capitalul social al viitoarei societăţi comerciale
care va finaliza Unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă. 

În perioada 2009-2010, SNN SA derulează investiţii la următoarele 
obiective:
• Depozit Intermediar de Combustibul Ars (DICA);
• Instalaţie de detritiere apă grea (D

2
O) Unităţile 1 şi 2;

• Dezvoltarea infrastructurii de reţele de calculatoare în clădirile 
tehnologice Unitatea 1 şi Unitatea 2;

• Modernizarea si extinderea sistemului de protecţie fizică;
• Reabilitatea staţiei de tratare a apei;
• Program software pentru managementul integrat al centralei 

(Work Management System);
• Retehnologizarea calculatoarelor de proces la Unitatea 1;
• Pavilion administrativ pentru Unitatea 1 şi Unitatea 2;
• Procurarea de apă grea pentru Unitatea 3 şi Unitatea 4;
• Centru de instruire şi pregătire pentru copii şi tineret în oraşul 

Cernavodă.

CNE CERNAVODĂ 
UNITĂŢILE 3 ŞI 4
PERSPECTIVE
Dezvoltarea de noi unităţi nucleare în România se află în discuţie 
încă din 2003. Studiul de fezabilitate realizat de Deloitte&Touche
şi prezentat Consiliului de Administraţie al SNN SA în luna martie 
2006, a identificat ca soluţie optimă pentru realizarea Unităţilor 3 şi
4 de la CNE Cernavodă, înfiinţarea unei Companii de Proiect formată 
din investitori locali şi străini. Guvernul român şi-a demonstrat 
angajamentul pentru acest proiect când a anunţat la data de 14 
septembrie 2006 printr-un comunicat de presă, realizarea a două
noi unităţi nucleare în România.

Activităţi de 
dezvoltare
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PROIECTUL VA FI FINALIZAT ÎN DOUĂ FAZE:

• Fază pre-proiect estimată la 18 luni de la data înfiinţării 
companiei de proiect. Pe parcursul acestei perioade, investitorii 
vor încheia contractele comerciale pentru construirea celor două 
unităţi, pentru operare şi mentenanţă. Compania de proiect va fi 
responsabilă pentru notificarea Comisiei Europene şi obţinerea 
avizului acesteia în vederea demarării lucrărilor;
• Faza de proiect estimată la 77 luni, timp în care investitorii vor 
contribui la capitalul companiei in conformitate cu procentul din 
acţiunile deţinute pentru construirea unităţilor.

Valoarea proiectului este estimată la 4 miliarde de euro, cost
care va fi determinat după primirea ofertelor pentru servicii de
inginerie şi construcţie.

Compania responsanbilă pentru finalizarea Unităţilor 3 şi 4 şi-a
demarat activitatea prin semnarea principalelor contracte aferente
fazei de pre-proiect:

• Contractul pentru servicii de inginerie semnat cu consorţiul 
format din AMEC Nuclear International Ltd, Iberdrola Inginieria y 
Construccion şi Tractebel Engineering SA, 22.10.2009;
• Contract de consultanţă juridică, 19.10.2009.

Conform art. 41 din Tratatul Euratom, SC EnergoNuclear SA 
a depus notificarea privind proiectul investiţional la Comisia 
Europeană în luna iunie 2009. Comisia Europeană urmează să 
analizeze proiectul din punct de vedere al compatibilităţii cu 
prevederile Tratatului Euratom şi să transmită autorităţilor române 
opinia asupra acestui proiect.

Opinia favorabilă a Comisiei Europene reprezintă o condiţie
pentru începerea lucrărilor de construcţii la cele două Unităţi
nucleare şi, totodată, pentru posibila solicitare a creditului
Euratom de către Guvern.
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SN Nuclearelectrica SA este Titular al licenţei nr. 5 din
03.12.1999, acordată de Autoritatea Naţională de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru producerea

de energie electrică. Ca producător de energie şi participant la piaţa 
en-gross de energie din România, în anul 2009 SNN SA a livrat o
cantitate de energie reprezentând circa 67% din producţia netă 
a CNE Cernavodă pe piaţa reglementată, în baza unor contracte
reglementate de vânzare-cumpărare pe termen lung semnate cu 
cele 15 societăţi zonale de distribuţie şi de furnizare (foste sau 
actuale filiale teritoriale ale SC Electrica SA).

Contractele au fost încheiate conform cu deciziile ANRE care au 
stabilit atât cantităţile de energie, cât şi preţurile contractuale. 
Energia livrată pe baza contractelor reglementate alimentează 
consumatorii casnici, instituţii social-culturale şi consumatori
industriali, mijlocii şi mici, care nu au făcut uz de dreptul de 
schimbare a furnizorului de energie. SNN SA are aportul cel mai
mare, dintre toţi producătorii de energie, la alimentarea acestor
consumatori, atât ca procent, cât şi în valori absolute. Preţul relativ
scăzut al energiei pe care o livrează SNN SA în baza contractelor
reglementate asigură menţinerea preţurilor pentru consumatorii 
finali amintiţi la un nivel acceptabil.

Pe piaţa concurenţială, vânzările de energie ale SNN SA în 2009, p ţ ţ g
au reprezentat circa o treime din producţia CNE Cernavodă şi s-au 
făcut în marea lor majoritate prin licitaţii organizate de OPCOM 
pe Piaţa Centralizată de Contracte Bilaterale; cumpărătorii stabiliţi 
la aceste licitaţii sunt jucători pe piaţa en-gross, furnizori sau
producători de energie, şi nu consumatori finali. 

În afară de contractele atribuite prin licitaţii, SNN SA a încheiat pe 
bază de negocieri directe contracte de ajutor cu alţi producători 
de energie (SC Hidroelectrica SA, RAAN Drobeta-Turnu Severin şi 
Complexul Energetic Craiova). 

SNN SA a acţionat şi pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), folosind 
posibilităţile de vânzare-cumpărare pe această piaţă atât pentru 
vânzarea surplusului de energie necontractat (însumând la nivelul 
întregului an circa 3.45% din volumul producţiei), cât şi pentru

cumpărare de energie, în anumite intervale de timp, când producţia
proprie nu a acoperit cantităţile contractate şi consumul propriu al
unităţilor. Prin participarea la PZU, energia produsă şi vândută de
SNN SA a ajuns la câteva zeci de cumpărători, în principal furnizori 
de energie.

SNN SA a asigurat si în anul 2009, ca şi în anii precedenţi, 
alimentarea cu energie electrică pentru consumul propriu tehnologic
al Staţiei de 400 kV Cernavodă, aparţinând de CN Transelectrica SA, 
pe baza unui contract de furnizare negociat între părţi. Alimentarea
se face direct din instalaţiile interne ale CNE Cernavodă, aşa cum
a fost proiectată iniţial staţia, iar cantitatea de energie livrată pe 
parcursul întregului an a fost de circa 1000 MWh. 

Piaţa de energie
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LUCRĂRI FINALIZATE
ŞI RECEPŢIONATE:
1. MAGAZIN ALIMENTAR
PE AMPLASAMENTUL CENTRALEI
Construcţia este situată în interiorul amplasamentului şi a
fost finalizată şi inaugurată în mod oficial în decembrie 1992,
beneficiarul fiind SN Nuclearelectrica SA.

2. GRĂDINIŢA
Grădiniţa a fost finalizată în noiembrie 1992 şi dată în folosinţă
beneficiarului, Consiliul Local Cernavodă.

3. STAŢIE DE APĂ POTABILĂ (POMPARE ŞI TRATARE)
Această investiţie are rolul de a capta apa din Dunăre, de a o
decanta, trata şi purifica prin diverse procedee mecanice şi chimice,
după care apa este transportată în rezervoarele de înmagazinare,
de unde este apoi distribuită populatiei.

4. MODERNIZAREA 
INTERSECŢIILOR ŞI A STRĂZILOR
Două străzi principale din Cernavodă au fost modernizate şi date 
în folosinţă comunităţii locale în 1998. La vremea respectivă a fost
amplasat şi primul semafor din Cernavodă, într-o intersecţie.

5. REŢELE DE TERMOFICARE care fac legătura între centrală 
şi staţiile termice din Cernavodă şi traversează cartierele principale 
ale oraşului, asigurând alimentarea acestora cu energie termică
obţinută din aburul prelevat de la Centrala nucleară. 

În paralel cu execuţia reţelei de termoficare, au fost puse în 
funcţiune mai multe puncte termice prin reabilitarea celor vechi,
în total 6 staţii. Pe parcursul realizării obiectivelor acestei investiţii, 
lucrările finalizate au fost predate beneficiarilor: reţeaua de transport
şi 3 puncte termice către SN Nuclearelectrica SA şi reţeaua de 
distribuţie şi restul punctelor termice către Consiliul Local.

P rin HG 454 din 27 iunie 1991, cu privire la creşterea
nivelului de trai 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 actele normative sunt realizate în calitate 
de lucrări complementare la proiectul “Centrala Nuclearoelectrică 
Cernavodă 5 x 700 MWh” şi sunt transferate, fără plată, 
beneficiarului menţionat în actele normative.

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. În prezent sunt finalizate şi date în folosinţă 
beneficiarului, comunitatea locală, un număr de 11 lucrări 
importante, o lucrare aflându-se încă în execuţie.

Responsabilitatea 
corporatistă
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6. PODUL “SFÂNTA MARIA” peste Canalul Dunăre-Marea 
Neagră pentru accesul auto la gara Cernavodă şi la autostrada 
Feteşti-Cernavodă, şi pentru evacuarea urgentă a populaţiei în caz de 
accident nuclear. Obiectivul a fost finalizat în august 2002 şi transferat 
beneficiarului, Consiliul Local Cernavodă, în noiembrie 2006.

7. LICEUL ENERGETIC DIN CERNAVODĂ
Construcţia este formată din două corpuri de clădiri cu săli de clasă 
şi laboratoare, o sală de sport, o sală de festivităţi, un atelier pentru 
practica meşteşugărească şi alte anexe. Obiectivul a fost transferat 
beneficiarului Consiliul Local Cernavodă în noiembrie 2006.

8. SPITAL CU 100 DE PATURI ŞI DISPENSAR POLICLINIC
în Cernavodă care furnizează servicii de asistenţă medicală
cetăţenilor din localitate şi personalului centralei. Obiectivul a fost
predat Consiliului Local în noiembrie 2006.

9. STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI REZIDUALE
Acest obiectiv asigură epurarea apelor menajere şi reziduale
colectate din canalizarea oraşului. Fiind prima staţie de epurare de
pe Dunăre, este considerată un obiectiv pilot. Staţia de epurare a 
fost transferată comunităţii în noiembrie 2006.

10. PATRU PUŢURI DE APĂ POTABILĂPP
Două puţuri de apă potabilă sunt amplasate pe perimetrul CNE 
Cernavodă, şi două în oraşul Cernavodă, zona centrală, pentru a
furniza apa potabilă zonelor adiacente în caz de nevoie.

11. ANSAMBLU DE LOCUINŢE
În 2009, un număr de 11 apartamante au fost finalizate şi înmânate
personalului de exploatare.

În construcţie: Centrul de instruire şi agrement pentru tineret şi copii
în oraşul Cernavodă. Până în prezent, a fost pregătit amplasamentul
în vederea începerii lucrărilor de construcţie.

ALTE EFECTE SOCIALE ŞI ECONOMICE:
• Peste 1700 de locuri de muncă în calitate de angajaţi SNN SA 
şi peste 800 pe bază de contracte de colaborare de lungă durată;
• Încălzire pentru mai mult de 60% din locuitorii oraşului 
(aproximativ 38.000 Gcal în anul 2009) la cel mai mic tarif din ţară;
• O sursă constantă de venituri la bugetul local. În anul 2009,
o sumă de 12,8 milioane lei (aproximativ 3 milioane Euro) au fost 
plătiţi sub formă de taxe la bugetul local;
• Peste 600 de locuri de cazare pentru angajaţi şi familiile lor.
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SN Nuclearelectrica SA a dezvoltat şi menţine un Sistem General 
de Management al Calităţii care se conformează prevederilor
Legii 111/1996 şi normelor naţionale de management al

calităţii în domeniul nuclear (NMC) aplicabile.

Sistemul de management al SNN SA este autorizat de Comisia
Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) - 
autoritatea de reglementare naţională în domeniul nuclear. 

Conform cerinţelor Sistemului General de Management al Calităţii 
aplicat de SNN SA, Sucursalele (CNE Cernavodă şi FCN Piteşti) 
au dezvoltat şi menţin sisteme de management specifice pentru 
activităţile lor, după cum urmează:
• CNE Cernavodă (responsabil de exploatarea Unităţilor 1 şi 2 
Cernavodă şi depozitului intermediar de combustibil ars) – Sistem 
de Management Integrat care se conformează prevederilor Legii 
111/1996 şi normelor naţionale de management al calităţii în 
domeniul nuclear (NMC) aplicabile. Sistemul de management al CNE 
Cernavodă este autorizat de CNCAN. Sistemul de Management al CNE
Cernavodă este certificat şi de SRAC România, atestând conformitatea 
cu standardele ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.
• FCN Piteşti (Fabricantul combustibilului nuclear) – Sistem 
de Management Integrat care se conformează prevederilor Legii
111/1996 şi normelor naţionale de management al calităţii în 
domeniul nuclear (NMC) aplicabiledomeniul nuclear (NMC) aplicabile.

Sistemul de management 
al calităţii

Sistemul de management al FCN Piteşti este autorizat de CNCAN. 
Sistemul de Management al FCN Piteşti este certificat şi de TUV
Thuringen Germania, atestând conformitatea cu standardele ISO 
9001 şi ISO 14001.
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A ctivitatea desfăşurată pe parcursul anului 2009 s-a înscris 
în obiectivele stabilite prin Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare al societăţii, având ca principal obiectiv 

menţinerea şi stabilizarea personalului de înaltă calificare, prin 
optimizarea sistemului de motivare şi stimulare a muncii celor cu
un grad ridicat de profesionalism.

În acest sens, începând cu luna mai 2009 a fost implementată o
nouă structură organizatorică a societăţii, prin care s-a micşorat
numărul posturilor de conducere şi au fost sporite responsabilităţile
salariaţilor ce ocupă aceste posturi. De asemenea, a crescut gradul
de responsabilitate al personalului de execuţie, acordând o atenţie
crescută rezultatelor evaluărilor anuale ale pesonalului, inclusiv
rezultatelor evaluărilor făcute în urma participării la programele de
perfecţionare profesională.

participând la diverse forme de pregătire (instruiri, seminarii, 
conferinţe, workshopuri organizate de organizaţii internaţionale din
domeniul nuclear – AIEA, WANO, COG, INPO), etc. Programele de
pregătire în vederea iniţierii şi formării continue pentru operatorii
licenţiaţi pentru Unităţile 1 şi 2 CNE Cernavodă au fost finalizate în 
totalitate, oferind asigurări ca şeful de tură şi operatorii din camera 
de control îşi pot îndeplini sarcinile competent şi în siguranţă.

Managementul resurselor umane s-a axat pe continuarea aplicării
strategiei de atragere a personalului tânar, bine pregătit profesional
şi dornic să-şi pună bazele unei cariere profesionale de success, 
acest personal fiind pregătit să ocupe viitoarele posturi de decizie
din cadrul companiei.

Resurse 
umane

număr angajaţi

2007
2008

2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

2293

2199

2009 2165

1640

2391

2418

2308

2301

2146

2286

2458

Pe parcursul anului 2009 a existat preocuparea îmbunătăţirii 
procesului de recrutare şi selecţie a personalului nou angajat,
precum şi a celui inclus în planul de succesiune pentru poziţiile
cheie din societate, prin lărgirea zonei de selecţie şi introducerea 
unor noi instrumente de evaluare, ceea ce a condus la eliminarea
unor erori în desfăşurarea procesului.

Programele de pregătire şi perfecţionare a personalului s-au 
axat pe nevoile companiei de a asigura pregătirea permanentă şi
continuă a acestuia, un procent de peste 50% din angajaţii societăţii 
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T ransparenţa, onestitatea, promtitudinea şi respectul reprezintă 
caracteristicile principale ale politicii de relaţii publice aplicate
de SN Nuclearelectrica SA. În fiecare an, pe baza strategiei 

companiei, SN Nuclearelectrica SA elaborarează “Programul de 
informare a publicului, reclamă şi imagine”, care este implementat şi
evaluat din punct de vedere al atingerii grupurilor ţintă şi al eficienţei.

Politica de relaţii publice a SN Nuclearelectrica SA are următoarele
obiective:
• Creşterea gradului de înţelegere şi acceptanţă a energiei
nucleare pe plan naţional şi internaţional;
• Menţinerea unei imagini pozitive a SNN SA; 
• Contracararea acţiunilor cu impact negativ asupra dezvoltării 
programului energetic naţional.
Un volum considerabil de materiale tipărite precum broşuri, 
pliante şi materiale de informare a fost elaborat şi distribuit 

publicului, factorilor de opinie, mass-mediei, organizaţiilor non-
guvernamentale, în licee şi universităţi. În 2008, Nuclearelectrica
a retipărit majoritatea materialelor de informare, îmbunătăţindu-le 
conţinutul şi aspectul, actualizând informaţia şi făcându-le mai
accesibile şi prietenoase pentru public.

În 2009, în cadrul Programului “Uşi deschise”, iniţiat de către CNE 
Cernavodă, 2000 de persoane incluzând studenţi, reprezentanţi ai 
mass-media, autorităţi locale şi naţionale, membrii ai ONG-urilor
din România au vizitat centrala. La Fabrica de Combustibil Nuclear
de la Piteşti s-a înregistrat un număr de 1304 vizitatori.

SN Nuclearelectrica SA a acordat o atenţie deosebită organizării de
evenimente internaţionale dedicate promovării energiei nucleare,
informării şi schimbului de experienţă între ţări. SN Nuclearelectrica
SA a fost implicată în organizarea “Simpozionului Internaţional
pentru Energie Nucleară” – SIEN 2009 în perioada 12-16 octombrie
2009. Simpozionul a reunit peste 200 de participanţi din ţară şi din
străinătate şi a abordat subiecte precum: Construirea de noi centrale 
nucleare, Operare, mentenanţă şi inspecţii, Securitate nucleară,
Ciclul combustibilului nuclear şi scoaterea din funcţiune, Încredere 
şi acceptanţă publică, Managementul Mediului. Programul a fost
completat de 3 workshop-uri.

SN Nuclearelectrica SA a organizat şi participat la diverse evenimente
şi manifestari ştiinţifice, precum:
• Vizita de informare a Primului Ministru Emil Boc şi a domnului 
Ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Adriean
Videanu la Fabrica de Combustibil Nuclear, 10 aprilie;
• Vizita de documentare a domnului Ministru al Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri, Adriean Videanu la CNE
Cernavodă şi susţinerea unei conferinţe de presă, 7 aprilie;
• Organizarea Concursului de desene şi eseuri “Alexandru
Ene”, în colaborare cu Asociaţia Română “Energia Nucleară” şi
ROMATOM, 5 iunie;
• Conferinţa “Viitorul energiei nucleare în România”, organizată de 
către publicaţia Nine O’Clock cu sprijinul Nuclearelectrica SA, 13 mai;
• Conferinţa EURELECTRIC găzduită la Bucureşti, cu susţinerea 
Nuclearelectrica, 15-16 iunie;

Relaţii publice şi 
comunicare
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• Masa rotundă “Energia nucleară în contextul naţional şi
european: Proiectul CNE Cernavodă Unităţile 3 şi 4”, cu participarea 
europarlamentarilor români, 30 octombrie. Masa rotundă a fost
oganizată în colaborare cu ROMATOM sub egida FORATOM, ca
urmare a notificării Proiectului CNE Cernavodă Unităţile 3 şi 4 la
Comisia Europeană în baza Tratatului EURATOM, Art. 41;
• Masa rotundă cu tema restructurării sectorului de producere a 
energiei din România, 16 septembrie, în parteneriat cu Hidroelectrica,
Termoelectrica şi ELCEN;
• Vizita delegaţiei de la Greenpeace România la CNE Cernavodă, 
septembrie;
• Seminar cu reprezentanţii mass-media şi curs de informare
şi familiarizare cu tehnologia nucleară la CNE Cernavodă, 14-15
octombrie;
• Conferinţa “Radiaţiile - între beneficii şi risc”, Constanţa,
22 octombrie sub patronajul Academiei Oamenilor de Ştiinţă, cu 
participarea cadrelor didactice de la universităţile, liceele şi şcolile 
din Constanţa;
• Conferinţa Internaţională CIEM 2009, găzduită la Universitatea 
Politehnică Bucureşti, în perioada 12-14 noiembrie, pe tematica
schimbărilor climatice după anul 2012.

Menţinerea unei relaţii de cooperare deschise cu mass-
media naţională şi locală reprezintă o preocupare constantă a
Departamentului Cooperare Internă, Internaţională, Relaţii cu 
Presa, prin elaborarea şi trimiterea de comunicate de presă,
organizarea de interviuri şi redactarea de articole. În septembrie 
2009, Nuclearelectrica SA a organizat un curs de 2 zile dedicat
reprezentanţilor mass-media în scopul educării acestora cu privire 
la energia nucleară.

Motivarea şi informarea personalului, crearea unui mediu de lucru 
propice muncii în echipă, bazat pe încredere, respect şi asistenţa
reciprocă reprezintă obiectivele politicii de comunicare internă 
a SN Nuclearelectrica SA.

Site-ul educativ “Prietenii energiei nucleare”, dedicat copiilor,
studenţilor şi publicului general, a obţinut mai mulţi membrii, în
special datorită noilor cursuri publicate. (www.e-nuclear.eu).
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SN Nuclearelectrica SA continuă să fie un partener activ
în relaţiile de cooperare internaţională, fiind membru în
organizaţiile şi instituţiile specializate, precum WANO –

Atlanta Center (Asociaţia Mondială a Operatorilor Nucleari), COG 
(Grupul Detinatorilor 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 SN Nuclearelectrica SA au fost
implicaţi activ în realizarea de lucrări cu organizaţiile profesionale
din Europa precum EURELECTRIC, FORATOM şi Asociaţia Nucleară
Mondială (WNA), în vederea dezvoltării stabilităţii instituţionale şi
de cooperare pentru eficientizarea demersurilor.

Principalele acţiuni de colaborare cu organizaţiile europene şi
mondiale s-au concentrat pe dezvolarea agendei şi politicilor 
în domeniul energiei nucleare şi pe armonziarea măsurilor şi
strategiilor. În cadrul programelor regionale de cooperare supervizate
de AIEA, specialişti din cadrul SNN SA au participat la cursuri de 
formare profesională şi traininguri pe probleme specifice, în ţară şi
în străinătate, alături de participanţi din alte state. 

Schimbul de experienţă cu alte centrale în operare reprezintă 
de asemenea un aspect important al cooperării internaţionale,
concretizându-se în vizite de lucru la obiective nucleare din alte
ţări şi primirea de vizite şi misiuni speciale la Cernavodă.

În 2009, SN Nuclearelectrica SA a fost implicată în organizarea 
şi co-organizarea unor misiuni şi evenimente internaţionale
semnificative:semnificative:
• Vizita reprezentanţilor AREVA şi CEA la CNE Cernavodă în scopul
identificării unor posibilităţi de colaborare, 17-19 iunie;
• 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;
• Vizita unei delegaţii comerciale din SUA formată din reprezentanţii
a 11 firme la CNE Cernavodă şi SNN Bucureşti cu scopul promovării
experienţei americane în domeniul nuclear, 22 septembrie.

Cooperare
internaţională
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pentru împrumuturile contractate în vederea realizării şi punerii 
în funcţiune a Unităţii 2 de la CNE Cernavodă, diferenţe datorate 
deprecierii monedei naţionale comparativ cu moneda în care au 
fost contractate împrumuturile externe.

Performanţele companiei se regăsesc în indicatorii financiari care se 
compară cu indicatorii companiilor externe de profil, aşa cum rezultă 
din benchmarketing-ul pe care îl efectuează societatea noastră.

Suntem membrii „EUCG” (Electric Utility Cost Group), asociaţie 
americană non-profit care cuprinde companiile din domeniul 
energiei din SUA, Canada, Japonia, Spania, având ca obiectiv 
asistarea membrilor în obţinerea excelenţei prin punerea la 
dispoziţie de informaţii relevante în ceea ce priveşte costul şi cele
mai bune practici.

D eclaraţiile financiare ale SN Nuclearelectrica SA au fost 
confirmate de auditorul companiei PR ICEWATERHOUSE 
COOPERS  în conformitate cu Ordonanţa Ministerului Finanţelor

Publice, nr. 1752/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
După cum indică declaraţiile financiare, anul 2009 a fost un an bun
pentru companie. Din punct de vedere financiar, acest lucru a fost
ilustrat de rezultatele unei bune funcţionări: compania şi-a crescut 
veniturile din vânzările de energie produsă şi livrată, şi a obţinut un 
profit din operare de 325 milioane de RON. În plus, compania şi-a 
redus creanţele comerciale la 1,5 luni de vânzări şi a plătit la timp 
toate datoriile către furnizori, creditori precum şi la bugetul general
consolidat al statului.

Rezultatele pozitive din producţie au acoperit pierderea financiară, 
datorată în principal diferenţelor cursului de schimb nefavorabil 

Situaţia
financiar-contabilă
RAPORTUL DE AUDIT
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BILANŢ

  Active 31.12.2008  31.12.2009 

Active imobilizate

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire 

Cheltuieli de dezvoltare  5.042.629 5.538.197

Concesiuni si alte imobilizari necorporale 33.219.152  60.602.188 

Fond comercial 

Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie 13.479

Total 38.261.781  66.153.864 

Imobilizari corporale 

Constructii si terenuri 7.198.360.425  6.963.293.296 

Instalatii tehnice si echipament  86.833.861  99.718.214 

Alte instalatii. utilaje si mobilier 599.402.665 584.095.034 

Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie 226.096.880 230.643.397 

Total 8.110.693.831  7.877.749.941 

Imobilizari financiare 

Actiuni detinute la entitati afiliate - -

Imprumuturi acordate entitatilor afiliate

Interese de participare  100 100

Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare 

Investitii detinute ca imobilizari  10.044.195 

Alte imprumuturi 

Actiuni proprii

Total  100  10.044.295 

Active imobilizate - Total 8.148.955.712  7.953.948.100 

Active circulante 

Stocuri

Materii prime si materiale consumabile 919.571.853  1.280.678.772 

Productia in curs de executie 11.423.642  15.773.892 

Produse finite si marfuri 115.254  248.994 

Avansuri pentru cumparari de stocuri 373.921 2.795.173

Total 931.484.670  1.299.496.831 

Creante 

Creante comerciale 133.082.975  168.386.087 

Sume de incasat de la entitati afiliate

Sume de incasat de la entitati cu interese de participare 

Alte creante  11.702.808  41.524.944 

Capital subscris si nevarsat 

Total 144.785.783  209.911.031 

Investitii pe termen scurt 

Actiuni detinute la entitati afiliate 

Actiuni proprii

Alte investitii pe termen scurt  20.000 20.000

Total  20.000 20.000

Casa si conturi bancare 394.258.698  494.680.677 

Active circulante (valori pentru cheltuieli in avans)  1.470.549.151  2.004.108.539 

Cheltuieli in avans  6.601.967 5.160.940

 Total Active   9.626.106.830  9.963.217.579 

Moneda: LEI
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BILANŢ

Datorii si capitaluri proprii

Datorii: sume care trebuie platite pana la un an 

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

Sume datorate institutiilor de credit  217.843.055  170.999.328

Avansuri incasate in contul comenzilor  48.824.107 28.722.678

Datorii comerciale - furnizori  93.563.174 87.755.811

Efecte de comert de platit  - -

Sume datorate entitatilor afiliate 

Sume datorate entitatilor cu interese de participare

Alte datorii inclusiv fiscale si cele privind asigurarile sociale  39.994.094 32.699.012

Total  400.224.430  320.176.829

Datorii: sume datorate pe o perioada mai mare de un an

 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

Sume datorate institutiilor de credit  2.307.249.730 2.356.518.135

Avansuri incasate in contul comenzilor

Datorii comerciale - furnizori 

Efecte de comert de platit 

Sume datorate entitatilor afiliate 

Sume datorate entitatilor cu interese de participare

Alte datorii inclusiv fiscale si cele privind asigurarile sociale

Total  2.307.249.730 2.356.518.135

Provizioane 

Provizioane pentru pensii si obligatii similare  21.286.320 22.385.773

Alte provizioane  9.998.435 

Total  21.286.320 32.384.208

Subventii pentru investitii  346.013 393.395

Capitaluri proprii 

Capital

Capital subscris nevarsat - -

Capital subscris varsat  2.536.823.610 2.536.823.610

Patrimoniul regiei

Total  2.536.823.610 2.536.823.610

Prime din capital

Rezerve din reevaluare  3.932.816.047 3.081.076.104

Rezerve  

Rezerve legale  10.804.704 13.997.269

Rezerve statutare sau contractuale  - -

Rezerve reprez. surplusul realizat din reevaluare 2.415.169  865.164.339

Alte rezerve  870.290.535 1.170.659.876

Total  883.510.408 2.049.821.484

Sold D  553.003.974  460.141.709

Sold C  103.039.781 49.358.088

Repartizarea profitului 6.185.535  3.192.565 

Patrimoniul public

Capitaluri proprii - Total  6.897.000.337 7.253.745.012

Total Datorii şi Capitaluri  9.626.106.830 9.963.217.579

Moneda: LEI



SN Nuclearelectrica SA • Raport anual - 200940

PROFIT ŞI PIERDERIIERDER
 31.12.2008  31.12.2009 

Venituri din exploatare 

Cifra de afaceri

Productia vanduta  1.383.241.856  1.454.738.486 

Venituri din vanzarea marfurilor  68.691.011  71.919.521

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

Cifra de afaceri neta 1.451.932.867 1.526.658.007

Variatia stocurilor de produse finite Sold D 5.528.807 4.665.898

Productie realizata pentru scopuri proprii si capitalizata  131.810  128.815

Alte venituri din exploatare 38.183.211 79.945.441

Total  1.495.776.695  1.611.398.161 

Cheltuieli de operare

Cheltuieli cu materii prime si consumabile  100.816.782  154.330.189

Alte cheltuieli materiale  2.142.843  14.141.261

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) 31.021.614 33.463.519

Cheltuieli privind marfurile  119.037.023  84.423.542 

Cheltuieli cu personalul din care:

Salarii si indemnizatii  170.402.936  186.608.064

Cheltuieli cu asigurari si protectie sociala  58.795.345  64.599.686 

Total 229.198.281 251.207.750 

Ajustari privind imobilizarile corporale si necorporale 

Cheltuieli 338.803.987 367.270.613 

Venituri  60.159 -

Total  338.743.828  367.270.613

Ajustari de valoare privind activele circulante 

Cheltuieli    331.173  1.402

Venituri - -

Total 331.173  1.402

Alte cheltuieli de exploatare 

Cheltuieli privind prestatiile externe  209.479.669  238.086.377

Cheltuieli cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate  82.605.904  95.586.901 

Cheltuieli cu despagubiri. donatii si active cedate  59.262.135  36.481.867

Total  351.347.708  370.155.145

Ajustari privind provizioanele 

Cheltuieli  2.600.207 11.097.888

3.731Venituri

Total 2.600.207  11.094.157 

Total  1.175.239.459  1.286.087.578 

Profitul sau pierderea din exploatare - Profit  320.537.236  325.310.583

Profitul sau pierderea din exploatare - Pierdere

Venituri financiare

Venituri din interese de participare - -

Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din active imobilizate

Venituri din dobanzi  29.251.953  51.076.425

Alte venituri financiare 70.747.682 18.292.365

Total  99.999.635  69.368.790 

Cheltuieli financiare 

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitii financiare

Cheltuieli

Venituri

Total 

Cheltuieli privind dobanzile  137.632.101  87.325.110 

Alte cheltuieli financiare  159.194.061  243.502.961

Total  296.826.162  330.828.071

Profitul sau pierdere financiara - Pierderea  (196.826.527)  (261.459.281)

Profitul sau pierderea curenta - Profit  123.710.709  63.851.302 

Profit sau pierderea din activitate extraordinara - Profit

Venituri extraordinare 

Cheltuieli extraordinare 

Total - -

Profitul sau pierdere bruta - Profit  123.710.709  63.851.302 

Impozitul pe profit  20.670.928  14.493.214 

Alte impozite 

Profitul sau pierderea neta a exercitiului financiar - Profit  103.039.781  49.358.088 

Profit Net  103.039.781  49.358.088 

Moneda: LEI


