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INFOPLUS PENTRU VECINI

În perioada 8 mai – 28 iunie 2022 s-a desfășurat Oprirea Planificată

a Unității 1, în vederea efectuării lucrărilor de mentenanţă

planificate, realizate o dată la doi ani pentru fiecare unitate.

Activitățile majore realizate pe parcursul Opririi Planificate au fost:

• Programul de mentenanță preventivă;

• Programul de mentenanță corectivă;

• Programul de inspecții;

• Programul de testări obligatorii pe perioada opririlor planificate;

• Programul de implementare modificări de proiect.

Oprirea Planificată a Unității 1 s-a desfășurat în condiții de

Securitate Nucleară pentru populație, mediu și personal, conform

procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă și cu respectarea

tuturor măsurilor de protecție împotriva COVID-19.
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Platforma „Nucleu de Excelență”

SN Nuclearelectrica SA a lansat platforma de brand de angajator “Nucleu de Excelență”, care face

parte din strategia de formare a unei noi generații, un nucleu de excelență pentru Nuclearelectrica.

Platforma are ca scop dezvoltarea oportunităților de carieră atât pentru angajații din echipa

Nuclearelectrica, cât și identificarea, recrutarea și formarea unei noi generații de specialiști în industria

nucleară ca parte a strategiei investiționale până la nivelul anului 2031: Retehnologizarea Unității 1

CNE Cernavodă, Proiectul Unităților 3 & 4 și Proiectul Reactoarelor Mici Modulare.

Proiectul Învățământ Dual și Profesional

În perioada decembrie 2021 – aprilie 2022 s-a desfășurat 

proiectul prin care 46 de elevi din învățământul 

profesional și dual au beneficiat de posibilitatea de a-și 

efectua stagiile de practică la CNE Cernavodă. 

Acest proiect a fost demarat în urma încheierii unor

contracte de parteneriat cu Liceul Tehnologic

“Axiopolis” Cernavodă și Liceul Tehnologic de Industrie

Alimentară Fetești pentru următorii 3 ani.

Strategia de formare a unei noi generații de specialiști include, de asemenea, programe de practică,

internship, acordare de burse, învățământ dual. Pregătirea internă și dezvoltarea în carieră includ

programe speciale de pregătire, stagii de pregătire în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan

de succesiune pentru a atinge performanța profesională. Grija față de angajați este una dintre valorile

companiei, așadar asociat specificului industriei nucleare, oferim cele mai bune condiții de muncă și

pachete motivante.

Te așteptăm în echipa Nuclearelectrica!

Proiectele de investiții ale Nuclearelectrica au un rol esențial

de asigurare a securității energetice a României și de reducere

a amprentei de carbon prin generarea de energie curată și

acestea necesită, corelat cu etapele de dezvoltare până la

nivelul anului 2031, selecția și recrutarea de personal și

pregătirea acestuia la locul de muncă în vederea formării unei

noi generații de specialiști în industria nucleară.

Astfel, la nivelul anului 2021, Nuclearelectrica a recrutat

peste 500 de persoane, având în prezent aprox. 2300 angajați.

Pentru anul 2022, compania și-a propus, prin strategia de

resurse umane, recrutarea unui număr similar de persoane

având în vedere necesitățile curente de personal și specificul

proiectelor de investiții. Posturile scoase la concurs vor fi

disponibile pe site-ul companiei și pe diferite platforme de

recrutare: e-jobs sau linkedin.



V i z i t e  l a  C N E  C e r n a v o d ă  

Steve Daines, senator al SUA, însoțit de reprezentanți ai 

Ambasadei SUA în România - 22 Aprilie 2022

„Felicitări pentru o operare de clasă mondială!  

Sunt recunoscător pentru tot ceea ce faceți în vederea furnizării 

de energie sigură, fiabilă și accesibilă populației din România” -

Steve Daines.

Delegația Departamentului de Comerț și a Departamentului 

de Energie SUA - 22 Mai 2022

„Am fost impresionați de atenția la detalii. Este evident că toată 

lumea vorbește în termeni de siguranță și securitate ca fiind 

prioritatea numărul 1. Felicitări echipei excelente de aici! 

Plecăm cu convingerea că România este un lider în energia 

nucleară.” - Justin Friedman, Consilier Departamentul de Stat

Ambasada Japoniei în România - 14 Iunie 2022 

„Sunt extrem de onorat că am putut veni aici să văd  tehnologia de 

vârf cu care lucrați. Sper ca relația dintre  Japonia și România să 

se consolideze și mai mult în domeniul centralelor nucleare” -

ES Hiroshi Ueda, Ambasadorul Japoniei 
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U.S. Nuclear Regulatory Commission - 25 Mai 2022 

“Această vizită a fost educativă și a pus în evidență ceea ce 

realizează țările noastre împreună. Vă dorim mult succes în a 

continua asigurarea nevoilor energetice ale românilor și în ceea ce 

veți face pentru întreaga regiune” - David Wright, Comisar NRC

Delegația MAI, IGSU, ISU Constanţa, Jandarmeria Cernavodă -

29 Aprilie 2022

''Toate structurile MAI prezente pe platforma de la Cernavodă sunt

parte din efortul comun pentru asigurarea securităţii Centralei

Nuclearoelectrice, unul dintre cele mai importante obiective de 

interes naţional. Mulţumesc tuturor celor implicaţi în acest proiect şi

salvatorilor noştri care prin profesionalism şi implicare asigură un 

mediu sigur, stabil, oferind protecţie comunităţii şi cetăţenilor!'‘ -

Lucian Nicolae Bode, Ministrul Afacerilor Interne.



„Infoplus pentru vecini” va fi publicată

trimestrial pentru vecinii CNE Cernavodă
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Proiectată, printată, distribuită de 

Relaţii Publice, CNE Cernavodă.

Pentru mai multe informații:

E-mail: nicoleta.traila@nuclearelectrica.ro

loredana.pop@nuclearelectrica.ro4

 Energia nucleară este energia cuprinsă în nucleul unui atom și poate fi obținută prin reacții de fisiune

(spargerea nucleului atomului) și fuziune (două nuclee atomice reacționează pentru a forma un nou

nucleu, mai greu).

 Fisiunea nucleară, cunoscută și ca fisiune atomică, este un proces în care nucleul unui atom se rupe în

două sau mai multe nuclee mai mici, generând o cantitate mai mare de energie termică.

 Energia nucleară produce de 1.000.000 de ori mai multă energie pe fiecare atom decât combustibilii

fosili. O bilă mică de uraniu poate genera aceeași cantitate de energie ca o tonă (1000 kg) de cărbuni.

 Procesul de funcționare a centralei nucleare nu emite gaze cu efect de seră, deoarece nu necesită

combustibili fosili. Astfel, energia nucleară produce energie curată, nepoluantă, fără emisii de gaze

cu efect de seră.

 Centralele nucleare funcționează indiferent de vreme, 24 de ore pe zi, 7 zile din 7.

 În afară de producerea de energie electrică, energia nucleară se mai folosește în medicină, explorarea

spațiului cosmic și pe post de combustibil pentru unele aeronave și vapoare.

 Datorită radioactivității naturale, descoperirile arheologice, geologice sau antropologice pot fi datate

cu o mai mare precizie. Aceasta înseamnă accelerarea colectării informațiilor și stabilirea unor criterii

mai bune la evaluarea rămășițelor localizate.

 Energia nucleară este deja utilizată pentru desalinizarea apei – o problemă extrem de importantă,

deoarece o mare parte a lumii suferă din cauza lipsei apei potabile.

 Energia nucleară ajută la sterilizarea bacteriilor prezente în alimente precum laptele, carnea sau

legumele. Este, de asemenea, o modalitate de a prelungi viața alimentelor perisabile, cum ar fi

căpșunele sau peștele.

 Aproximativ 10% din energia electrică furnizată pe glob este produsă prin energie nucleară.

 Energia nucleară este considerată cea mai mare descoperire a secolului XX.

 Primul submarin al SUA cu propulsie nucleară, „Nautilus”, a cărui construcție a început încă din

anul 1946 și a fost lansat în anul 1954, a fost primul submarin care a traversat Polul Nord sub calota de

gheață arctică pe data de 23 iulie 1958.

 Primele reactoare nucleare au apărut în mod natural. Cincisprezece reactoare de fisiune naturale au

fost găsite în trei depozite separate de minereu la mina Oklo din vestul Africii.

 În lume există peste 440 de centrale nucleare, în peste 50 de țări.

 Cele mai multe centrale nucleare se găsesc în Statele Unite ale Americii, Franța și China.

 Singura centrală nucleară din România se află în Dobrogea, în orașul Cernavodă.

 Centrala nucleară de la Cernavodă a intrat în funcțiune în anul 1996.

 Cele 2 unități nucleare de la Cernavodă asigură aproximativ 18% din necesarul de consum de

electricitate din România. Cu alte cuvinte, 1 din 5 becuri este aprins de energia nucleară.

 Ambele Unități ale CNE Cernavodă evită eliberarea în atmosferă a 10 milioane tone de CO2 anual.

 Combustibilul utilizat la CNE Cernavodă este uraniul natural.

I n f o r m a ț i i  d e s p r e  E n e r g i a  N u c l e a r ă


