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NOTA 
privind aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN  a Deciziei de 
Investitie cu privire la Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza 
Studiului de Fezabilitate cu implementarea Scenariului 2 Enhanced Safety, ca varianta 

optima pentru retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda  
 
 

I. Aspecte generale/competenta 
 
Potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al SNN, actualizat la data de 

05.04.2021, 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. 

Totodata, potrivit art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori 
este necesar a se lua o hotarare pentru o hotarare pentru care este ceruta aprobarea acestei adunari, 
astfel cum este prevazut in actul constitutiv SNN. 

In acest context, dupa cum se va arata mai departe in prezenta Nota, alegerea variantei optime 
pentru SNN, cu privire la scenariul care va fi implementat in cadrul Proiectului Retehnologizare 
Unitate 1 CNE Cernavoda, reprezinta o decizie investitionala strategica, care depaseste valoarea de 
50 milioane de euro, mentionata in Actul Constitutiv SNN. Prin urmare, o astfel de decizie 
investitionala strategica revine actionarilor societatii potrivit Actului constitutiv al SNN si 
prevederilor legale aplicabile.  
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II. Prezentare 
 

1. Introducere 

Centralele nucleare, ca orice instalatie, au un timp de viata limitat, dat in principal de durata de 
viata a vasului reactorului, respectiv in cazul centralelor CANDU durata de viata este data de 
ansamblurile canalelor de combustibil, tuburi Calandria si “feeder”-i.  

Prin proiect, Unitatile de la CNE Cernavoda au prevazuta o durata de viata de 30 de ani.  
La inceputul anilor 2000, pe masura ce primele centrale CANDU se apropiau de sfarsitul 

primului ciclu de functionare de 30 de ani, detinatorul licentei de proiect CANDU a dezvoltat o 
tehnologie de retehnologizare a lor, prin care acestea sa poata functiona pentru inca un ciclu de 
viata de 30 de ani. Principalul element al acestei tehnologii este inlocuirea componentelor 
reactorului CANDU (ansamblurile canale combustibil, tuburi calandria, feederi, etc.), activitate 
numita retubare. Din experienta de exploatare de pana acum reiese ca retubarea reactoarelor 
CANDU este fezabila tehnic si economic, permitand prelungirea duratei de functionare a lor cu inca 
un ciclu de viata, in conditii corespunzatoare de siguranta si eficienta economica. Pana in prezent au 
fost retehnologizate si functioneaza in al doilea ciclu de viata, urmatoarele centrale nucleare 
CANDU: Point Lepreau, Bruce Power 1&2, Embalse si Darlington 2.  

Principale avantaje pentru retehnologizarea unei unitati nucleare, dupa incheierea primului ciclu 
de viata, sunt urmatoarele: unitatea nucleara retehnologizata este capabila sa functioneze la 
parametrii de proiect pentru inca un ciclu de functionare, cu o investitie de mai putin de jumatate 
din valoarea necesara pentru construirea unui obiectiv similar nou. De asemenea, durata estimata 
pentru retehnologizarea unei unitati nucleare este semnificativ mai scurta decat durata constructiei 
unei unitati noi. Tinand cont de aceste considerente, prin Hotararea nr. 27/23.12.2013 a Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, s-a aprobat Strategia si Planul de Retehnologizare al 
Unitatii 1 CNE Cernavoda, in vederea prelungirii duratei de viata a acesteia, iar prin Hotararea nr. 
9/28.09.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, s-a aprobat demararea Fazei I 
a Strategiei pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.  

Unitatea 1 de la CNE Cernavodă a fost dată în exploatare comercială la data de 2 decembrie 
1996 si isi incheie primul ciclu de functionare in decembrie 2026.  

Tinand cont de aceste date si de experienta internationala in retehnologizarea altor centrale 
CANDU, Proiectul de Retehnologizare a Unității 1, a fost structurat în 3 faze: 

 Faza 1 – Noiembrie 2017 – Martie 2022 - Definirea proiectului si aprobarea Deciziei de 
Investitie pe baza Studiului de Fezabilitate;  

 Faza 2 -  Aprilie 2022 – Decembrie 2026 - Pregătirea implementării (solutii de detaliu, 
achizitii componente, planificare implementare activitati, constructie infrastructura);  

 Faza 3 -  2027 – 2029 - Oprirea unității, derularea efectivă a activitatilor proiectului de 
retehnologizare si punerea in functiune a unitatii. 

 
Proiectul Retehnologizare Unitate 1 CNE Cernavoda se desfasoara conform planificarii, 

aflandu-se in Faza 1 de executie. Au fost obtinute toate informatiile necesare stabilirii datelor de 
intrare pentru Studiul de Fezabilitate. Pe baza acestor informatii firma Ernst&Young a intocmit 
Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Retehnologizare Unitate 1 CNE Cernavoda. Acest studiu a 
fost avizat in Consilul Tehnic si Stiintific (CTES) al SNN si prezentat Consiliului de Administratie 
(CA) al SNN care a avizat Decizia de Investitie pentru acest proiect. 
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2. Descriere 
 

Studiul de Fezabilitate al Proiectului Retehnologizare U1 are doua componente. 
Prima componenta a studiului, care se refera la determinarea valorii maxime pe care SNN o 

poate investi in retehnologizare U1, astfel incat aceasta investitie sa fie rentabila, a fost determinata 
de Ernst&Young, utilizand, in principal, urmatoarele ipoteze: 

 
 Actionarii vor primi dividende in valoare de minim 70% din profitul SNN pe durata de viata 

a Unitatii 1 CNE Cernavoda; 
 Productia de energie electrica a U1 in al doilea ciclu de viata va fi similara cu cea din primul 

ciclu de viata; 
 Cheltuielile de productie in al doilea ciclu de viata vor fi similare cu cele din primul ciclu de 

viata. 
 
A doua componenta a studiului se refera la costul retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda. 

Acest cost rezulta din costurile activitatilor necesar a fi executate pentru retehnologizarea Unitatii 1: 
activitatea de retubare, activitatile rezultate din recomandarile Condition Assessment (evaluarea 
conditiei Sistemelor Structurilor Componentelor si Echipamentelor, in vederea stabilirii duratei 
remanente de viata si a capacitatii acestora de a functiona in parametri de proiect pentru inca un 
ciclu de viata), activitatile rezultate din implementarea modificarilor de proiect (activitati necesare 
mentinerii functionarii unitatii in conditii de securitate nucleara si eficienta economica pentru un 
nou ciclu de viata), activitati de realizare a infrastructurii necesare implementarii proiectului, 
cheltuieli proprii SNN si de management de proiect.  

 
Pe baza criteriilor stabilite pentru incadrarea in scopul retehnologizarii, recomandarile 

Condition Assessment si propunerile de modificari de proiect au fost impartite in doua tipuri, 
respectiv “Must/ Mandatory” si “Recommended”. Aceasta categorisire a rezultat din analiza 
departamentelor tehnice din cadrul CNE Cernavoda, a fost validata de catre expertii firmei 
Canadian Nuclear Parteners, care acorda consultanta tehnica in cadrul Proiectului Retehnologizare 
U1 si a fost aprobata in Consiliul Tehnic si Economic (CTE) al CNE Cernavoda. 

 
In Studiul de Fezabilitate pentru retehnologizarea U1 sunt prezentate 3 scenarii de 

implementare, pe baza alcatuirii diferite a scopului propus, in ceea ce priveste implementarea 
recomandarilor din Condition Assessment si a modificarilor de proiect. Modul de alcatuire al celor 
3 scenarii propuse a fost aprobat in CTE CNE Cernavoda.  
 

3. Optiuni privind implementarea Proiectului Retehnologizare Unitate 1 CNE Cernavoda  
 

Conform celor prezentate anterior, pentru implementarea Proiectului Retehnologizare Unitate 1 
CNE Cernavoda sunt posibile 3 scenarii, in functie de scopul ales pentru implementarea 
recomandarilor Condition Assessment si propunerilor de modificari de proiect, respectiv: 

• Scenariul 1 Mandatory; 
• Scenariul 2 Enhanced Safety; 
• Scenariul 3 Good to Have. 
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3.1 Scenariul 1 Mandatory 
 
Scopul Scenariului 1, Mandatory, contine implementarea recomandarilor din Condition 

Assessment si a modificarilor de proiect considerate Must/ Mandatory, care asigura autorizarea si 
functionarea corespunzatoare a Unitatii 1 in al doilea ciclu de viata din punct de vedere al securitatii 
nucleare, fiabilitatii si eficientei economice, conform ipotezelor luate in calcul de Ernst&Young la 
intocmirea Studiului de Fezabilitate. 

Costul actual pentru implementarea Scenariului 1 Mandatory este de circa 1,81 miliarde Euro, 
fara a lua in calcul costurile finantarii si actualizarea cu rata inflatiei la data la care va fi semnat 
contractul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda. 

 
3.2 Scenariul 2 Enhanced Safety 

 
Scopul Scenariului 2, Enhanced Safety, contine scopul Scenariului 1, Mandatory, la care se 

adauga implementarea modificarilor de proiect Safety Related Recommended. Aceste modificari 
de proiect asigura in plus fata de Scenariul 1 cresterea marginilor de securitate nucleara a centralei 
si tin cont de noile tendinte de crestere a robustetei din punct de vedere al securitatii nucleare pe 
care autoritatile de reglementare le au in vedere. Altfel spus ne asteptam ca modificarile de proiect 
adaugate la acest scenariu sa devina obligatorii in decursul celui de al doilea ciclu de functionare. 

Costul actual pentru implementarea Scenariului 2 Enhanced Safety este de circa 1,85 miliarde 
Euro, fara a lua in calcul costurile finantarii si actualizarea cu rata inflatiei la data la care va fi 
semnat contractul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda. 

In Tabelul 1 este comparat costul pentru retehnologizarea U1, prin implementarea Scenariului 
2 Enhanced Safety, cu costurile rezultate din retehnologizarile celorlalte unitati CANDU. Din 
aceasta comparatie rezulta ca valoarea costului actual estimat de 1,85 miliarde euro, propusa pentru 
retehnologizarea U1 prin implementarea Scenariului 2 Enhanced Safety, este similara cu costurile 
proiectelor de retehnologizare a celorlate unitati CANDU. 

 
3.3 Scenariul 3 Good to Have 

 
Scopul Scenariului 3, Good to Have, contine scopul Scenariului 2, Enhanced Safety, la care 

se adauga implementarea modificarilor de proiect Non-Safety Related Recommended si 
recomandarilor din Condition Assessment Recommended, care asigura in plus fata de Scenariul 2 
o aliniere intre proiectele U1 si U2 si cresterea robustetei la aparitia defectelor in functionare, 
pentru U1 in al doilea ciclu de viata. 

Costul actual pentru implementarea Scenariului 3 Good to Have este de circa 2,01 miliarde 
Euro, fara a lua in calcul costurile finantarii si actualizarea cu rata inflatiei la data la care va fi 
semnat contractul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda. 

In Tabelul 1 este comparat costul pentru retehnologizarea U1, prin implementarea Scenariului 
3 Good to Have, cu costurile rezultate din retehnologizarile celorlalte unitati CANDU. Din aceasta 
comparatie rezulta ca valoarea costului actual de 2,01 miliarde euro propusa pentru 
retehnologizarea U1 prin implementarea Scenariului 3 Good to Have, este mai mare decat valoarea 
costurilor proiectelor de retehnologizare a celorlate unitati CANDU, cu exceptia Darlington 2. 
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3.4 Strategia de Personal si Modelul Organizational propus pentru Proiectul 
Retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda 

 
Prin Nota nr. 1767/11.02.2021 s-a solicitat aprobarea Consiliului de Administratie al SNN 

pentru suplimentarea numarului total de pozitii din Organigrama Sucursalei CNE Cernavoda cu 101 
pozitii, care sa fie alocate Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1, in vederea pregatirii 
corespunzatoare a personalului pentru urmatoarele faze ale proiectului.  

Consiliul de administratie SNN a aprobat aceasta solicitare si structura organizatorica a 
Departamentului Retehnologizare Unitate 1 a fost extinsa cu 101 de pozitii, dupa aprobarea de catre 
CNCAN a structurii organizatorice actualizate a Sucursalei CNE Cernavoda.  

In vederea ocuparii acestor pozitii s-a incheiat un contract de selectie cu o firma de recrutare 
personal. In urma derularii acestui contract au fost angajate pana in prezent 78 de persoane. Acest 
personal se afla intr-un program de pregatire generala, urmat de o pregatire specifica in cadrul CNE 
Cernavoda. Dupa finalizarea perioadei de pregatire, acest personal va fi folosit pentru activitatile de 
implementare a Fazelor 2 si 3 ale Proiectului Retehnologizare U1. 

Modelul organizational avut in vedere pentru implementarea Fazelor 2 si 3 ale Proiectului 
Retehnologizare U1 cuprinde, de asemenea, un numar de circa 15-20 de pozitii de experti straini cu 
experienta in proiecte de retehnologizare, ca parte a « Owner Engineering ». 

Pentru a avea tot timpul un control eficient asupra desfasurarii proiectului, au fost prevazute 
3-4 pozitii de personal, cu foarte multa experienta, care au ocupat pozitii de senior management in 
alte proiecte de retehnologizare, care sa reprezinte o grupare de Oversight la dispozitia Directorului 
General. 

Pe masura ce executia proiectului se va apropia de Faza 3 va incepe transferul personalului 
din organizatia de exploatare a Unitatii 1, in organizatia de retehnologizare, in functie de 
necesitatile de executie ale proiectului, acordand prioritate desfasurarii in bune conditii a 
activitatilor de exploatare a Unitatii 1.  

La inceperea Fazei 3 a proiectului, tot personalul care asigura exploatarea Unitatii 1 va fi 
transferat in cadrul organizatiei de retehnologizare si isi va desfasura activitatea in cadrul acesteia 
pana la finalizarea proiectului, dupa care va fi transferat in cadrul organizatiei de exploatare a 
Unitatii 1 retehnologizate.  

Transferul personalului din cadrul organizatiei de exploatare a Unitatii 1 se va face integral 
pentru gruparile care sunt dedicate exclusiv exploatarii Unitatii 1, in general gruparile care asigura 
personal de tura (exploatare, radioprotectie, chimic, etc.), precum si personalul tehnic dedicat U1 
(inginerii de sistem) si in proportie de 30-40% pentru gruparile in care personalul este integrat 
pentru exploatarea Unitatii 1 si Unitatii 2, acordand prioritate desfasurarii in bune conditii a 
exploatarii Unitatii 2. 

Aceasta strategie de personal va asigura mentinerea si transferul de cunostinte necesar 
realizarii in bune conditii a proiectului de retehnologizare a Unitatii 1, cat si a exploatarii dupa 
retehnologizare. 

Cheltuielile de personal prevazute in Studiul de Fezabilitate al Proiectului Retehnologizare 
Unitate 1 CNE Cernavoda sunt fundamentate conform strategiei de personal prezentata anterior. 
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4. Evaluarea optiunilor 
 

Din evaluarea celor prezentate mai sus, rezulta ca scenariile de luat in considerare pentru 
implementarea Proiectului Retehnologizare Unitate 1 CNE Cernavoda sunt Scenariul 1, 
Mandatory, si Scenariul 2, Enhanced Safety, avand costuri similare cu costurile inregistrate la 
retehnologizarea celorlalte unitati CANDU.  

Implementarea acestor scenarii asigura autorizarea si functionarea corespunzatoare a Unitatii 1 
in al doilea ciclu de viata din punct de vedere al fiabilitatii, eficientei economice si al securitatii 
nucleare, conform ipotezelor luate in calcul de Ernst&Young la intocmirea Studiului de 
Fezabilitate.  

 
5. Recomandari 

 
Recomandarea autorilor Studiului de fezabilitate, Ernst&Young, agreata de catre 

Departamentul de Retehnologizare, avizata in Consiliul Tehnic si Stiintific al SNN si Consiliul de 
Administratie al SNN, este ca implementarea Scenariului 2, Enhanced Safety, reprezinta varianta 
optima de realizare a Proiectului Retehnologizare Unitate 1 CNE Cernavoda, deoarece acesta 
asigura indeplinirea cerintelor de securitate nucleara cu margini crescute si un echilibru optim intre 
performantele operationale/financiare ale centralei si riscurile retehnologizarii/operarii dupa 
retehnologizare, in al doilea ciclu de viata.  

De asemenea, implementarea Scenariului Enhanced Safety raspunde principiului potrivit caruia 
securitatea nucleara prevaleaza fata de orice alte considerente. 

SNN opereaza, prin intermediul sucursalei sale CNE Cernavoda doua reactoare nuclearo-
energetice de mare putere. In acest context, asigurarea securitatii nucleare si a sigurantei in 
exploatare reprezinta responsabilitatea si prioritatea absoluta pentru SNN/Sucursala CNE 
Cernavoda, in calitate de operator si detinator al CNE Cernavoda. Acest principiu fundamental 
(„nuclear safety first”) are si consacrare legislativa in principal in Legea nr. 111/1996 privind 
desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, 
normele CNCAN si Conventia privind securitatea nucleara adoptata la Viena la 17 iunie 1994 
ratificata prin Legea nr. 43/1995.  

Implementarea strategiei de personal propusa reprezinta varianta optima de mentinere si 
transfer de cunostinte pentru realizarea in bune conditii a Proiectului Retehnologizare Unitate 1 si 
asigurarea exploatarii in bune conditii a Unitatii 1 retehnologizata in al doilea ciclu de viata. 

 
6. Concluzii 

 
Conform recomandarii rezultata din capitolul anterior, se propune aprobarea Deciziei de 

Investitie cu privire la Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza 
Studiului de Fezabilitate cu implementarea Scenariului 2 Enhanced Safety, ca varianta optima 
pentru retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda. Costul estimat/indicativ este de 1,85 mld. 
EURO fara a lua in calcul costurile finantarii si actualizarea cu rata inflatiei la data la care va fi 
semnat contractul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda. 
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III.   Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

 
Avand in vedere cele mai sus mentionate, supunem aprobarii Adunarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor SNN Decizia de Investitie cu privire la Proiectul 
Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda cu un cost total estimat in valoare de 1,85 miliarde 
Euro, fara a lua in calcul costurile finantarii si actualizarea cu rata inflatiei la data la care va fi 
semnat contractul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate 
cu implementarea Scenariului 2 Enhanced Safety, ca varianta optima pentru retehnologizarea 
Unitatii 1 CNE Cernavoda.  
 

Facem mentiunea ca aceasta propunere a fost avizata si de catre Consiliul de Administratie al 
SNN, in sedinta sa din data de 18.01.2022, 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’’. 

 
Anexa : Sumar Executiv Studiu de Fezabilitate Proiect Retehnologizare Unitatea 1 CNE Cernavoda 
 
Director General,   
Cosmin Ghita 
 
 
Director Financiar,   
Paul Ichim 
 
 
Director General Adjunct, 
Dan Laurentiu Tudor 
 
 
Director CNE Cernavoda 
Ovidiu Valentin Nae 

 

Director Retehnologizare 
Sorin Ghelbereu 
 
 
Inginer Sef Rehnologizare U1    
Viorel Vasilache 
      
 
Director Directia Juridica 
Laura Constantin 
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Tabel 1 - Comparatie intre costurile retehnologizarii U1 CNE Cernavoda si costurile 

de retehnologizare ale altor centrale CANDU 
NPP and Unit Installed 

Capacity (MW) 
Actual cost Outage timeframe Actual 

cost 
Inflated 

actual cost 
Cernavodă NPP 
Unit 1 
Scenario 1 
Mandatory 

706.5 n/a 2027 - 2029 1.81 
bln.EUR 

1.89 
bln. EUR 

Cernavodă NPP 
Unit 1 
Scenario 2 
Enhanced 
Safety 

706.5 n/a 2027 - 2029 1.85 
bln.EUR 

1.93 
bln. EUR 

Cernavodă NPP 
Unit 1 
Scenario 3 
Good to Have 

706.5 n/a 2027 - 2029 2.01 
bln.EUR 

2.09 
bln. EUR 

Bruce Power 
Units 1&2  

805 
(each) 

4.8 
bln. CAD 

2005 - 2012 3.56 
bln.EUR 

3.70 
bln. EUR 

Point Lepreau 705 2.4 
bln. CAD 

2008 - 2012 1.8 
bln.EUR 

1.87 
bln. EUR 

Embalse NPP 683 2.149 
bln. USD 

2016 - 2019 1.9 
bln.EUR 

1.97 
bln. EUR 

Darlington Unit 
2 

878 3.152 
bln. CAD 

2016 - 2020 2.11 
bln.EUR 

2.19  
bln. EUR  

 
*Actual cost - valoarea actuala este cea bazata pe estimarile primite/efectuate in termeni de 2020/2021 
*Inflated actual cost – valoarea actuala inflatata pana la data presupusa de semnare a contractului de 
retehnologizare U1, mai putin pentru SNN Own Expences care au fost inflatate proportional cu alocarea lor 
pe ani pana in 2029 
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