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Parte a comunității din 1979

În acest număr
25 de ani de exploatare
comercială a Unității 1
Vizita Președintelui României la
CNE Cernavodă
NuScale și Nuclearelectrica parteneriat pentru un viitor curat
Reactoarele modulare mici

de exploatare comercială a
Unității 1
Acești 25 de ani au însemnat crearea a mii de locuri de
muncă, evitarea eliberării în atmosferă a peste 170 milioane
de tone de CO2, livrarea în Sistemul Energetic Național a
peste 200 milioane de MWh.
16 Aprilie 1996 a fost data la care reactorul Unității 1 a
CNE Cernavodă a fost declarat critic pentru prima dată.
În data de 2 Decembrie 1996, la ora 01:10 Unitatea 1 a
CNE Cernavodă a trecut la exploatare comercială.
Anul acesta sărbătorim un sfert de secol de exploatare, timp
în care s-au realizat multe performanțe.

Atât Unitatea 1, cât și Unitatea 2, se află în topul unităților
nucleare din lume, la nivel de excelență nucleară, prin
efortul fiecăruia dintre angajați, dar și datorită susținerii pe
care a arătat-o comunitatea.
MULȚUMIM COMUNITĂȚII CERNAVODĂ PENTRU
COLABORAREA FRUMOASĂ ÎN CEI
25 DE ANI!
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Vi zi ta Preș edi ntelui Ro mâ ni ei,
domnul Klaus Iohannis, la CNE Cernavodă
SN Nuclearelectrica SA a primit în data de 07.10.2021, la CNE Cernavodă, vizita oficială a
Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu ocazia celebrării a 25 de ani de operare a Unității 1
CNE Cernavodă. Anul acesta s-au împlinit 25 de ani de la prima criticitate a reactorului Unității 1, 25
de ani de la atingerea puterii nominale, iar pe 2 Decembrie, 25 de ani de la prima conectare la Sistemul
Energetic național.
„Am ținut în mod special să revin astăzi aici, pentru a marca împreună cu dumneavoastră cei 25 de
ani de funcționare a Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă. Această unitate a asigurat, până în
prezent, 9% din consumul național de energie electrică și dorim să contribuie în continuare la
securitatea energetică a țării noastre.
Cu această ocazie, transmit felicitări specialiștilor care și-au adus contribuția, de-a lungul celor 25
de ani, la operarea în condiții de fiabilitate și maximă siguranță a uneia dintre cele mai performante
centrale de acest tip din lume.
Eforturile și profesionalismul dumneavoastră sunt recunoscute și certificate la nivel internațional, țara
noastră fiind un exemplu de performanță și excelență pentru profesioniștii care activează în energetica
nucleară civilă.” – Klaus Iohannis, Președintele României.
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NuScale și Nuclearelectricaparteneriat pentru un viitor curat

La conferința Națiunilor Unite pentru
Schimbări Climatice (COP26), NuScale
Power și Nuclearelectrica au semnat un
acord pentru a avansa implementarea
tehnologiei inovatoare a reactoarelor
modulare mici a NuScale.
Aceste reactoare modulare mici sunt primele și
singurele care dețin aprobarea Comisiei de
Reglementare din SUA.
Nuclearelectrica, datorită experienței de peste
25 ani de operare la standarde de siguranță și
performanță, datorită menținerii centralei în
topul celor peste 400 de centrale nucleare din
lume, datorită echipei de experți și
potențialului viitoarei generații, are capacitatea
și capabilitatea să dezvolte alături de NuScale,
primul reactor modular de mici dimensiuni din
Europa, să devină un catalizator pentru
dezvoltarea SMRurilor în regiune, un hub
regional de producție și ansamblare, dar și o
bază pentru asigurarea operării acestui nou tip
de tehnologie în alte state.

Anunțul parteneriatului a fost făcut de către
Președintele Biden, și a fost urmat de trimisul
prezidențial special pentru climă, John Kerry,
și de președintele României, Klaus Iohannis
care au anunțat intenția României de a
construi o centrală electrică cu reactoare
modulare mici (SMR).
Subsecretarul de stat Bonnie Jenkins a anunțat
că SUA vor sprijini în continuare efortul
României de a deveni lider în implementarea
SMR prin finanțarea dezvoltării unui
simulator SMR la o universitate din România.
Atât Statele Unite, cât și România sprijină
dezvoltarea programului nuclear fiind o sursă
curată de energie curată, rezilientă, accesibilă,
dar și strategică pentru asigurarea stabilității
și securității naționale.
SMRurile se vor alătura proiectelor deja
începute,
retehnologizării
Unității
1,
proiectului unităților CANDU, stației de
detritiere, proiectelor de producție de
hidrogen curat și producție cobalt 60 etc.

Avem această oportunitate datorită cooperării
dintre România și Statele Unite și acordului
interguvernamental
semnat
între
Departamentul Energiei al SUA și Ministerul
Energiei din România.

John Hopkins, Președinte și CEO NuScale Power,
Virgil Popescu, ministrul Ministerului Economiei,
Cosmin Ghiță CEO Nuclearelectrica
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Reactoarele modulare mici - SMR

Foto: IAEA.org

Reactoarele modulare mici (SMR – Small Modular Reactors) sunt o nouă clasă de reactoare
nucleare care sunt considerabil mai mici ca mărime și putere de producție decât reactoarele nucleare
convenționale și au caracteristici de siguranță îmbunătățite.
SMR-urile, produc o cantitate mare de electricitate cu emisii reduse de carbon și au câteva
caracteristici specifice:
• Small (Mici) - dimensiunile fizice sunt semnificativ mai mici decât un reactor nuclear
convențional;
• Modulare – face posibil ca sistemele și componentele să fie asamblate într-o fabrică și transportate
ca o unitate la amplasamentele pentru instalare;
• Reactors (Reactoare) - valorificarea fisiunii nucleare pentru a genera căldură și a produce energie.
Printre avantajele SMRurilor se numără
posibilitatea de a fi amplasate în locuri în
care nu sunt potrivite centralele de
dimensiuni mari, sunt mai puțin
costisitoare, sunt realizabile într-un timp
mai scurt, pot fi transportate mult mai ușor
și, desigur, siguranța acestora.
Clădire reactor modular NuScale

Conform informațiilor publicate de AIEA – Agenția Internațională de Energie Atomică pe site-ul
acesteia, prima centrală plutitoare din lume, care aparține Rusiei, a început operarea comercială în
Mai 2020 și produce energie generată de 2 SMRuri de 35MW(e). Alte SMR-uri sunt în construcție sau
în etapa de licențiere în Argentina, Canada, China, Rusia, Coreea de Sud și Statele Unite ale Americii.
Sursa: https://www.iaea.org/newscenter/news/what-are-small-modular-reactors-smrs

„Infoplus pentru vecini” va fi publicată
trimestrial pentru vecinii CNE Cernavodă
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