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NOTA 
privind aprobarea emiterii unei scrisori catre SNC Lavalin privind intentia/angajamentul 
Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (‘’SNN’’) de folosire, la retubarea reactorului 
Unitatii 1 CNE Cernavoda, a setului de scule retubare folosite la Embalse retehnologizat 

 
 
 
 

I. Aspecte generale/competenta 
Potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al SNN, actualizat la data de 
27.01.2021, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN hotaraste cu privire la “a) 
incheierea, de catre Societate, a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament 
care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre 
Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv”, 
iar potrivit prevederilor Anexei la Actul constitutiv al SNN, pozitia 2 – ‘’Deciziile de investitii’’, 
pentru investitiile avand valoare mai mare sau egala cu 50 de milioane de euro, competenta de 
aprobare revine actionarilor societatii. 
In acest context, dupa cum se va arata mai departe in prezenta Nota, alegerea variantei optime 
pentru SNN, cu privire la setul de scule retubare ce va fi folosit efectiv in cadrul proiectului de 
retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda, reprezinta o decizie investitionala strategica/un 
angajament strategic, prin implicatiile financiare majore pentru societate pe care le presupune si 
prin impactul asupra retehnologizarii, in ansamblul ei, in principal din perspectiva costurilor 
presupuse de cele doua variante posibile la acest moment. In concret, societatea are de ales, in ceea 
ce priveste solutia pentru setul de scule retubare, intre varianta constand in utilizarea setului de 
scule retubare folosit la Embalse retehnologizat si varianta constand in achizitionarea unui set de 
scule retubare nou, setul de scule retubare folosit la Embalse retehnologizat avand un cost estimat 
cu circa 89 milioane $ mai mic decat costul estimat al unui set de scule retubare nou. In oricare 
dintre aceste doua variante este vorba despre asumarea, de catre SNN, a unui angajament financiar 
major, a carui valoare, oricare ar fi varianta aleasa, excede valorii de 50 de milioane de euro, 
mentionata la alineatul precedent, deci o astfel de decizie strategica revine actionarilor societatii, 
potrivit prevederilor Actului constitutiv al SNN. 
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II. Prezentare 
 
1. Introducere 

Centralele CANDU au fost proiectate sa functioneze 30 de ani la un factor de capacitate de 80%. 
Acest lucru echivaleaza cu o functionare de 210.000 ore la putere nominala (EFPH) a 
componentelor reactorului: canale combustibil (PT), tuburi calandria (CT), conductele prin care 
circula agentul de racire intre canalele de combustibil si colectori (feederi) si distantierele dintre PT 
si CT. Functionarea sigura a acestor componente, pana la 210.000 EFPH, a fost dovedita prin 
imbatranirea fortata a lor si apoi testarea performantelor. 

La inceputul anilor 2000, pe masura ce primele centrale CANDU se apropiau de sfarsitul primului 
ciclu de functionare, compania canadiana CANDU Energy Inc. (detinatorul si utilizatorul exclusiv, 
in numele statului canadian, al licentei pentru centralele nucleare de tip CANDU, cum este si CNE 
Cernavoda) a dezvoltat o tehnologie de retehnologizare a lor, prin care acestea sa poate functiona 
inca un ciclu de 30 de ani. Principalul element al acestei tehnologii este schimbarea componentelor 
reactorului: PT, CT, feederi si distantieri intre PT si CT, operatie denumita "retubare". Din 
experienta de exploatare reiese ca retubarea este fezabila tehnic si economic si a permis deja, la o 
serie de centrale nuclearoelectrice de tip CANDU, prelungirea duratei de functionare cu inca un 
ciclu 30 de ani. 

Reactoarele CANDU care au fost retubate cu succes până în prezent sunt enumerate mai jos. 
Perioadele de timp de mai jos reprezinta durata opririi pentru retehnologizare, în care componentele 
reactorului sunt îndepărtate și inlocuite. Activitățile de inginerie, pregătirea documentatiei, achizitia 
componentelor și instruirea nu sunt incluse în acest interval de timp. 

Bruce Power 1&2 august 2006 - 2011 
Point Lepreau iulie 2008 - martie 2012 
Wolsong 1 aprilie 2009 - iulie 2011 
Embalse decembrie 2015 - ianuarie 2019 
Darlington Unit 2       octombrie 2016 - aprilie 2020 

In prezent, se desfasoara astfel de proiecte de retehnologizare la centralele nucleare canadiene 
Darlington 3 si Bruce Power 6. 

Elemente caracteristice specifice reactorului CANDU, cum ar fi îmbinările mandrinate ale PT și 
CT, burdufurile și ansamblurile de poziționare, imbinarile cu flanse dintre feederi si fitingul 
terminal, precum si imbinarile sudate dintre feederi si colectori au fost evaluate si, in urma acestor 
evaluari, s-au dezvoltat metodologii, dispozitive complexe si echipamente specifice pentru 
inlocuirea acestora. In dezvoltarea acestor metodologii, dispozitive si echipamente s-a avut in 
vedere configurarea specifica reactoarelor CANDU (inclusiv CANDU 6, subtipul care functioneaza 
la CNE Cernavoda), spatiul disponibil existent in zona adiacenta fetelor reactoarelor, nivelul de 
contaminare, câmpurile de radiații preconizate în zonele de lucru precum si alți factori critici, in 
vederea stabilirii cerințelor de ecranare, amplasare și manevrabilitate specifice pentru fiecare tip de 
reactor ce se retehnologizeaza. 

Pentru a facilita procesul de extragere a PT și CT și pentru a minimiza volumul deseurilor 
radioactive de nivel mediu rezultate, a fost dezvoltată si o tehnologie specială pentru a prelucra 
mecanic, prin taiere si aplatizare, PT si CT in cladirea reactorului și a le transporta la depozitul de 
deseuri  radioactive in  containere de volum  mic. Configurația  acestor containere de deșeuri  și 
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dispozitivele de incarcare/descarcare a acestora au un impact direct asupra proiectării instalației de 
depozitare a deșeurilor mediu active rezultate din retehnologizare. Incercarile si testele de calificare 
efectuate anterior de SNC Lavalin (compania mama si detinatoarea firmei Candu Energy Inc., 
aceasta din urma fiind organizata ca filiala a grupului SNC Lavalin) au reprezentat cheia pentru 
determinarea detaliilor specifice fiecărei activități din cadrul retubarii: extragere componente 
existente, inspecție, instalare componente noi și testarea acestora, transport componente demontate, 
in stare ecranata, catre depozitul de deseuri. In urma acestor teste, a fost dezvoltat un set de 
dispozitive complexe si echipamente dedicate (numit, in continuare, “set scule retubare”), care au 
fost folosite cu succes la retubarea reactoarelor CANDU. 

 
2. Descriere 

Retubarea este activitatea principala care se desfasoara in oprirea pentru retehnologizare a unei 
centrale nucleare echipate cu reactoare CANDU. Retubarea necesita un set complex de scule 
conventionale si specializate, pentru a executa diversele operatii de inlocuire a CT si PT, scule 
proiectate special pentru aceste activitati de catre AECL/Candu Energy Inc., care este, in calitatea 
sa de detinator si utilizator exclusiv, in numele statului canadian, al tehnologiei CANDU,  si 
singurul furnizor, pana in prezent, de servicii de retubare la reactoarele CANDU. Experienta SNC 
Lavalin/Candu Energy Inc. in proiectele de retubare este prezentata in Tabelul 1 de mai jos. 

TABELUL 1 
Proiect Modificari 

de proiect 
si suport 

autorizare 

Proiectare 
si 

Specificatii 
Tehnice 

componen- 
te reactor 

Procurare 
componente 

reactor 

Proiectare 
set scule 

de 
retubare 

Retehnolo- 
gizare/ 

fabricare 
set scule 
retubare 

Procurare 
set scule 

de 
retubare 

Retubare 

Bruce 1&2 Bruce 
Power 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

Point 
Lepreau 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

Wolsong AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

Gentlly 2 AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

AECL/ 
CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 
(Proiectul a fost 
anulat inainte 
de a incepe) 

Embalse CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

NASA (1) CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy (2) 

Darlington 
(4 unitati) 

OPG CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 
(in cadrul unui 
Joint Venture) 

Bruce 
Units 3÷8 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy 

CANDU 
Energy(3) 

Bruce 
Power 

CANDU 
Energy 
(in cadrul unui 
Joint Venture) 
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Note: 
1. CANDU Energy a elaborat Specificatiile de proiectare, a facut calificarea fabricantilor si 

supravegherea pe timpul fabricatiei. 
2. Peste 30 de specialisti CANDU Energy, consilieri tehnici la activitatile de pregatire, 

inlocuire si testare. 
3. Fabricarea sculelor de instalare si suport tehnic pentru proiectarea / fabricarea sculelor de 

demontare si a sistemelor de testare. 
 
Setul de scule retubare folosite pentru demontare, inspectie si instalare este compus din 19 sisteme 
majore, care includ peste 450 de tipuri separate de scule si peste 5000 de scule individuale. Intregul 
set cantareste 1500 de tone si este pastrat si transportat in aproximativ 100 de containere maritime 
de 6 si 12 metri lungime. 

Setul de scule retubare este proiectat pentru a efectua operatii similare, dar cu cerinte specifice 
functie de configuratia si particularitatile fiecarui tip de reactor CANDU. Astfel, desi exista 
similaritate intre sculele folosite la retubarile de la Bruce Power, Darlington si Embalse, acestea nu 
pot fi folosite decat la tipul de reactor pentru care au fost proiectate. De aceea, setul de scule 
retubare pentru CANDU 6 reprezinta un sistem unic specific acestui tip de reactor. 

Setul de scule retubare contine componente complexe si de aceea este inclus in categoria 
echipamentelor cu timp lung de procurare/fabricatie. Ele trebuie sa fie disponibile inainte de oprirea 
pentru retehnologizare, intrucat sunt utilizate la pregatirea, in conditii de lucru simulate (mock -up), 
a personalului care va lucra cu ele. 

 
3. Optiuni privind setul de scule retubare ce poate fi folosit la retehnologizarea Unitatii 1 CNE 
Cernavoda 

3.1. Optiunea 1 - Set de scule retubare folosit la Embalse retehnologizat 

In data de 18 decembrie 2018, SNC Lavalin (proprietarul unic al companiei Candu Energy Inc., 
detinatorul oficial si exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuala asupra tehnologiei CANDU si 
singurul furnizor, pana in prezent, de servicii de retubare la reactoarele CANDU) a informat 
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (‘’SNN’’) despre posibilitatea de a folosi, in cadrul 
proiectului de retehnologizare de la Unitatea 1 CNE Cernavoda, setul de scule retubare care a fost 
utilizat anterior la Embalse Argentina (centrala echipata cu reactor CANDU 6, asadar acelasi tip ca 
la CNE Cernavoda), decontaminat si retehnologizat de catre Candu Energy, in vederea folosirii la 
Cernavoda. Acest set de scule retubare, care a fost folosit de catre Candu Energy la Embalse, a fost 
transportat in Canada, este in prezent depozitat in Mississauga si, in urma evaluarii Candu Energy, 
se poate folosi la retubarea Unitatii 1 de la CNE Cernavoda fara nici o modificare. 

Candu Energy va face o evaluare a starii materiale a sculelor existente, in urma careia unele din ele 
vor fi retehnologizate, iar cele pentru care decontaminarea sau/si retehnologizarea nu este/sunt 
fezabila/fezabile se vor inlocui cu scule nou confectionate, rezultand un set de scule functional. 

Avantajele si dezavantajele utilizarii setului de scule retubare folosit la Embalse retehnologizat sunt 
prezentate in Tabelul 2. 
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3.2. Optiunea 2 - Set de scule retubare nou 

Utilizarea unui set nou de scule retubare reprezinta o alte optiune care poate fi luata in considerare. 
In acest caz, proiectarea si intocmirea specificatiilor de procurare este facuta tot de catre Candu 
Energy, care va trebui sa asigure procurarea, supravegherea in timpul fabricatiei si receptia sculelor. 
Cea mai mare parte din sculele pentru retubare au fost fabricate pana in prezent la Automation 
Tooling Systems Inc. (ATS) in Canada. Fabricarea unui set complet de scule retubare dureaza circa 
3 ani din momentul lansarii comenzii si costul estimat al unui set nou de scule este cu circa 89 M 
$ mai mare decat al setului de scule folosit la Embalse retehnologizat. 

Avantajele si dezavantajele folosirii setului de scule retubare nou sunt prezentate in Tabelul 2. 

Tabelul 2 
 

 Optiunea 1 
Set de scule retubare folosit la 

Embalse, retehnologizat 

Optiunea 2 
Set de scule retubare nou 

Avantaje - Cost mai mic cu circa 89 M $ fata de 
optiunea 2 

 

 - Majoritatea sculelor sunt procurate si 
depozitate, rezultand disponibilitatea lor 
conform graficului de proiect 

 

 - Setul de scule a fost folosit cu succes 
la retubarea de la Embalse si nu suntem 
in situatia “first of a kind” 

 

 -Proiectul sculelor este unul verificat in 
practica 

-Proiectul sculelor este unul verificat 
in practica 

 - Experienta de exploatare dobandita in 
retubarile anterioare a fost implementata 
in proiectul si operarea sculelor 

- Experienta de exploatare dobindita 
in retubarile anterioare a fost 
implementata in proiectul sculelor 

Dezavantaje  - Cost mai mare cu circa 89 M $ fata 
de optiunea 1 

  - Intarzierile in achizitie si fabricatie 
pot conduce la cresterea duratei 
drumului critic al proiectului. 

Experienta de 
exploatare 

Da 
 
- Proiectul a fost utilizat la Embalse 
- Sculele au fost verificate practic 

Partial 
 
- Proiectul a fost utilizat la Embalse 
- Sculele noi nu sunt verificate practic 

Profilul de 
risc Scazut Mediu 

 

4. Imbunatatiri 

La ambele variante de seturi scule retubare, retehnologizate sau noi, se pot aduce imbunatatiri pe 
baza experientei castigate si a lectiilor invatate, rezultate din alte proiecte de retubare, care sa 
conduca la optimizari ale activitatilor si la reducerea timpilor necesari acestora. Imbunatatirile avute 
in vedere de Candu Energy la acest moment - si care sunt pregatite pentru a fi aplicate la Unitatea 3 
de la Darlington - sunt: 
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- Extragerea combinata a tubului de presiune si a tubului Calandria; 
- Inspectia automatizata a orificiilor din placa tubulara in care se mandrineaza tuburile 

Calandria; 
- Eliberarea si indepartarea intr-o singura secventa a insertiilor tuburilor Calandria. 

Candu Energy estimeaza ca, prin implementarea acestor imbunatatiri, s-ar putea obtine o reducere a 
duratei retubarii cu 35 de zile, costul total (estimativ, la acest moment) al acestor imbunatatiri fiind, 
insa, unul substantial (de ordinul zecilor de miloane de $). Important de mentionat este faptul ca 
CNE Cernavoda are posibilitatea de a opta pentru implementarea lor la setul de scule care va fi, 
in final, ales. Un rol decisiv in privinta exercitarii acestei optiuni, de catre SNN, il vor avea, cu 
siguranta, rezultatele si beneficiile care se vor obtine la Darlington. 

 
5. Evaluarea optiunilor 

Din evaluarea optiunilor prezentate mai sus, rezulta urmatoarele unice variante de luat in 
considerare pentru setul de scule retubare ce va fi folosit in cadrul proiectului de retehnologizare a 
Unitatii 1 CNE Cernavoda: 
- Set de scule retubare folosit la Embalse retehnologizat; 
- Set de scule retubare nou. 

O comparatie intre optiunile de mai sus, cu avantajele si dezavantajele fiecarei variante, a fost 
prezentata in Tabelul 2 de mai sus. 

 
6. Recomandari 

In urma analizei celor doua optiuni, luand in considerare atat avantajele cat si dezavantajele 
acestora, conform informatiilor primite de la Candu Energy, rezulta ca Optiunea 1, cu folosirea 
setului de scule retubare folosit la Embalse retehnologizat, reprezinta varianta optima in acest 
moment pentru retubarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, in cadrul Proiectului de Retehnologizare. 

Aceasta recomandare este sustinuta de urmatoarele: 
1. Cel mai mic cost dintre cele doua optiuni posibile; 
2. Riscul ca procurarea si operararea setului de scule retubare folosit la Embalse 

retehnologizata sa induca intarzieri in graficul proiectului de retehnologizare este aproape 
zero; 

3. Si in aceasta varianta, se poate opta ulterior pentru adaugarea de imbunatatiri, dupa ce se 
obtine OPEX-ul din folosirea acestora la Darlington 3. 

 
7. Concluzii 

Avand in vedere recomandarea de la punctul precedent, este necesara emiterea, de catre SNN, a 
unei scrisori de intentie/angajament, prin care sa se comunice SNC Lavalin intentia ferma a SNN de 
a folosi, la retehnologizarea reactorului Unitatii 1 de la CNE Cernavoda, setul de scule retubare 
retehnologizat, folosit la Embalse. 

Emiterea acestei scrisori de intentie/de angajament este necesara pentru ca SNC Lavalin/Candu 
Energy sa pastreze in continuare disponibil setul de scule retubare folosit la Embalse, in stare de 
functionare (set care se afla depozitat, in prezent, intr-un spatiu inchiriat de SNC Lavalin in 
Misissasauga, Canada), in vederea utilizarii sale la retubarea reactorului Unitatii 1. Utilizarea 
efectiva a acestui set de scule retubare se va face, insa, in cadrul derularii contractului de retubare, 
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document care va fi semnat dupa aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului de 
Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda, asadar contractarea acestui set de scule urmeaza 
a se face prin semnarea contractului de retubare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda. La acest 
moment, SNN trebuie numai sa isi exprime interesul/angajamentul ferm pentru utilizarea, in viitor, 
a setului de scule retubare folosit la Embalse, utilizarea efectiva a acestei optiuni fiind, cum 
spuneam, conditionata de derularea efectiva a etapelor ulterioare de realizare a proiectului de 
retehnologizare a Unitatii 1. 

 
III. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

 
Avand in vedere cele mai sus mentionate, supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare 
a Actionarilor SNN propunerea de transmitere, de catre conducerea executiva a SNN, a unei 
scrisori de intentie (scrisori de angajament) catre SNC Lavalin (compania mama a firmei 
Candu Energy Inc.) prin care sa se comunice acestei companii ca Societatea Nationala 
Nuclearelectrica S.A. intentioneaza sa foloseasca pentru retubarea reactorului Unitatii 1 de la 
CNE Cernavoda, in cadrul proiectului de retehnologizare, setul de scule retubare 
retehnologizate, utilizate la retubarea CNE Embalse. 

 
Facem mentiunea ca aceasta propunere a fost avizata si de catre Consiliul de Administratie al SNN, 
in sedinta sa din data de 15.03.2021, in baza prevederilor art. 20 alin. (4) din Actul constitutiv al 
SNN, actualizat la data de 27.01.2021, coroborate cu prevederile Anexei la Actul constitutiv al 
SNN, pozitia 2 – "Deciziile de investitii’’. 

 
 

Director General, 
Cosmin Ghita 

 

Director General Adjunct, 
Dan Laurentiu Tudor 

 
Director Financiar 
Paul Ichim 
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