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Mesajul
Ministrului
Economiei
SN Nuclearelectrica SA este una dintre cele mai performante
companii din sectorul nuclear la nivel local, regional şi
global.
Cu o contribuţie de aproximativ 20% la necesarul energetic al
României, SN Nuclearelectrica SA a înregistrat performanţe
notabile încă de la punerea în funcţiune a Unităţii 1 de la
CNE Cernavodă, reuşind, în prezent, prin cele două Unităţi în
operare şi prin activitatea Fabricii de Combustibil de la Piteşti,
să devină un exemplu de securitate în operare, eficienţă
economică şi performanţă managerială.
Apreciez, în mod deosebit rezultatele înregistrate de companie
care au şi fost recunoscute la nivel global atât de autorităţile
cu atribuţii în domeniu, cât şi de alţi operatori de centrale
nucleare certificând profesionalismul specialiştilor din SN
Nuclearelectrica SA.
Să nu uităm că în anul 2009 acestea plasează compania pe
primul loc în topul tuturor unităţilor CANDU la nivel global
prin factorul de capacitate de 100,1% al Unităţii 1. Anul 2010 a
adus recunoaşterea Agenţiei Internaţionale pentru Energie
Atomică de la Viena, care situează CNE Cernavodă pe
primul loc dintr-un total de 440 de unităţi, la coeficientul de
disponibilitate a centralei nucleare, prin cele două reactoare
în operare.

Ion Ariton
Ministrul Economiei, Comerţului
şi Mediului de Afaceri
De altfel, de la punerea în funcţiune până în 2010, România se
situează pe locul 2 în lume cu un coeficient de disponibilitate
de 89,5%.
România se mândreşte cu astfel de rezultate, iar prioritatea
acordată operării în siguranţă şi culturii de securitate
nucleară sunt motive suficiente pentru a include dezvoltarea
sectorului nuclear în Strategia Energetică a României. Ne
dorim eficientizare energetică, siguranţă în operare, protecţia
mediului şi a populaţiei, dar şi asigurarea independenţei
energetice.
Consider că energia nucleară trebuie să fie o parte
semnificativa a mixului energetic şi că responsabilitatea
autorităţilor române este aceea de asigura populaţiei energie
curată la preţuri convenabile.
Doresc să felicit SN Nuclearelectrica SA pentru rezultatele
sale şi calitatea managementului, orientarea activă şi
constanta către obţinerea performanţelor în toate domeniile
de activitate: operare, mentenanţă, securitate nucleară,
protecţia mediului şi populaţiei şi dezvoltarea resurselor
umane cu accent pe personalul înalt calificat şi pe formarea
continuă de specialişti care să menţină SN Nuclearelectrica
SA la cel mai înalt nivel.

Ion Ariton
Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
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Mesajul
Directorului
General
Misiunea SN Nuclearelectrica SA o reprezintă producerea
de energie electrică din surse nucleare şi a combustibilului
nuclear necesar, la cel mai înalt nivel de securitate, eficienţă
economică şi grija faţă de populaţie şi mediul înconjurător.
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.
Anul 2010 a reprezentat pentru companie o continuare a
eforturilor începute în 2009 de a gestiona efectele crizei
economice, care s-au făcut resimţite şi pe piaţa de energie.
Managementul eficient al activităţii cât şi performanţele
tehnice ale celor două unităţi nucleare de la Cernavodă au
asigurat profitabilitatea companiei, achitarea creditelor şi
realizarea investiţiilor programate.
Securitatea nucleară reprezintă prioritatea de top a activităţii
companiei, iar aceasta se reflectă la toate nivelurile de
organizare de la operatori la manageri prin însuşirea şi
aplicarea culturii de securitate nucleară. Menţinerea unui
standard înalt de securitate nucleară asigură eficienţa
în operare, un număr redus de opriri neplanificate şi
profitabilitatea centralei. Conform rezultatelor publicate
de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
şi accesibile pe site-ul organizaţiei, România, cu cele două
reactoare de la Cernavodă operate de SN Nuclearelectrica SA, se
află pe primul loc la nivelul anului 2010, dintr-un total de 440
unităţi nucleare din lume, în ceea ce priveşte coeficientul
de disponibilitate realizat de centrală (93,5%). Valoarea medie
înregistrată pe plan mondial a fost de 81%. Coeficientul de
disponibilitate reprezintă raportul dintre energia electrică
efectiv livrată şi energia maximă care s-ar fi putut livra
când centrala ar fi funcţionat la puterea nominală, fără
oprire, pe toată perioada de timp respectivă; un coeficient
de disponibilitate ridicat arată că pierderile de producţie, din
cauza opririlor planificate şi accidentale sau produse de cauze
exterioare centralei, au fost reduse.
Acest rezultat deosebit a fost atins în condiţiile în care Unitatea
1 de la CNE Cernavodă a fost oprită pentru perioada planificată
de mentenanţă bianuală pentru 25 de zile, mentenanţă
finalizată cu succes.
Rezultatele deosebite ale centralei în arii specifice precum
exploatare şi cultura de securitate nucleară, managementul
resurselor umane, întreţinere şi fiabilitatea echipamentelor,
programe de dezvoltare au fost verificate şi certificate de

Dr. Ing. Pompiliu Budulan
Director General SNN SA
către misiunea de evaluare internaţională WANO Peer Review
din luna noiembrie 2010.
În anul 2010, CNE Cernavodă cu două unităţi în operare a produs
o cantitate de 11.623.209 MWh la un factor de capacitate mediu
de 91,53% pentru Unitatea 1 şi 97,24% pentru Unitatea 2. Este
important de menţionat de asemenea grija faţă de mediul
înconjurător şi controlul riguros al măsurătorilor efectuate pe
amplasamentul CNE şi în afara acestuia. Nivelurile emisiilor
radioactive s-au situat întotdeauna cu mult sub limita legală.
Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti, certificată de AECL
Canada si Zircatec, a continuat productia de cumbustibil
nuclear de înaltă calitate. În aprilie 2010 Fabrica de
Combustibil Nuclear Piteşti a realizat fasciculul cu numărul
90.000 şi un total de 10.810 fascicule care au luat destinaţia
CNE Cernavodă. Performanţa combustibilului nuclear produs
la Piteşti a fost demonstrată de randamentul ridicat pe care
l-au atins reactoarele de la Cernavodă.
Anul 2010 a reprezentat un progres pentru proiectul “CNE
Cernavodă - Unităţile 3 şi 4”, proiect care a obţinut opinia
favorabilă a Comisiei Europene în baza notificării depuse
de compania de proiect SC EnergoNuclear SA, conform
articolului 41 din Tratatul Euratom. Opinia favorabilă
reprezintă piatra de temelie în demararea construcţiei cât
şi recunoaşterea conformităţii proiectului cu standardele
europene de securitate nucleară. Trebuie să mărturisesc
că retragerea unuia dintre investitori din proiect la sfârşitul
anului 2010 a reprezentat o provocare pe care am depăşit-o
prin achiziţia acţiunilor acestuia şi continuarea proiectului
cu susţinerea autorităţilor române şi a investitorilor rămaşi
în proiect. În anul 2010 au fost semnate contracte importante
pentru desfăşurarea proiectului şi a fost lansată documentaţia
de atribuire a contractului pentru inginerie, procurare şi
construcţie.
În domeniul energiei nucleare, cooperarea cu alte ţări şi
alţi operatori de centrale nucleare este esenţială pentru
împărtăşirea bunelor practici, armonizarea standardelor
şi asigurarea unui cadru unic de reglementare.
SN Nuclearelectrica SA 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. Cadrul global
de reglementare în care operează SNN SA ne permite o
dezvoltare constantă 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.
Director General
Dr. Ing. Pompiliu Budulan
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Despre companie
pe scurt
S

ocietatea
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 în siguranţă Unităţile 1 şi 2 şi
care furnizează de asemenea şi abur pentru încălzirea
centrală a oraşului Cernavodă;
• “Sucursala fabricii de Combustibil Nuclear (FCN) de
la Piteşti” care este calificată să fabrice combustibil
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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
raporturilor de pe piaţa de electricitate.
SNN SA deţine 84,65% din acţiunile EnergoNuclear,
dezvoltatorul proiectului privind realizarea 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;
• Conducerea executivă, care coordonează şi răspunde
de realizarea obiectivelor societăţii.

MISIUNEA

SNN SA are ca misiune producerea de energie electrică
şi termică prin procedeul nuclear, dezvoltarea energeticii
nucleare, precum şi fabricarea de combustibil nuclear în
condiţii de maximă siguranţă, eficienţă economică, grija
faţă de oameni şi mediul înconjurător.

Dezvoltarea durabilă
Sursa de energie sigură, aptă pentru a satisface nevoile
energetice prezente şi viitoare.
Transparenţa
Credem în dialogul permanent, transparent şi deschis cu
populaţia, direct şi prin intermediul mass media.

VIZIUNEA
Recunoaşterea SNN SA drept un factor de stabilitate
economică cu o importantă contribuţie la îmbunătăţirea
calităţii vieţii şi mediului.

VALORILE
Securitatea
Securitatea nucleară reprezintă o preocupare permanentă
a activităţilor noastre.
Grija pentru mediul înconjurător
Respect pentru mediul înconjurător şi grija pentru
generaţiile viitoare.
Eficienţă
Realizări remarcabile care sustin economia nationala
Încredere
Noi suntem o companie demnă de încredere, un partener
loial şi onest, deschis dialogului, activ implicat în viaţa
comunităţii locale.
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Sucursala
CNE Cernavodă
PRODUCŢIA DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ROMÂNIA
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PERFORMANŢE CNE CERNAVODĂ

Factorul de capacitate (GCF) pe anul 2010, clasează
Unitatea 2 pe poziţia III şi Unitatea 1 pe poziţia XII din 28
de centrale tip CANDU din lume.
Factorul de capacitate (GCF) de la punerea în folosinţă,
pe anul 2010, clasează Unitatea 2 pe poziţia III şi Unitatea

Factor de capacitate anual brut (GCF) U1
2010

Factor de capacitate anual brut (GCF) U2

91.53%

2009
2008

1 pe poziţia VII din 28 de centrale tip CANDU din lume.
Cu o valoare de 93,97% la sfârşitul anului 2010 şi respectiv
94% în perioada 2009-2010, România, (cele două unităţi)
se situează pe locul I în lume.

100.1%
84.83%

2007

97.62%

2006

2010

91.37%

2005

90.08%

2009

2004

89.71%

2008

2003
2002
2001
2000
1999

89.37%

90.62%
96.92%
93.23%

Factorul de capacitate de la primul paralel
cu Sistemul Energetic Naţional: 94.9%

88.25%
88.30%
84.51%

1998

86.19%

1997

87.27%

1996

2007

79.52%

97.24%

99.67%

Factorul de capacitate de la primul paralel
cu Sistemul Energetic Naţional: 89.2%
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CNE CERNAVODĂ - UNITATEA 1
EXPLOATARE

5 622 273

5 167 231

6 158 677

5 661 651

5 227 976

BRUT

4 805 476

6 005 176

5 631 510

5 177 957

5 554 959

5 114 677

5 548 082

5 142 305

4 905 663

4 541 418

5 513 410

5 106 225

5 445 900

5 049 871

5 455 751

5 053 355

5 198 083

4 813 027

5 307 181

4 918 951

5 400 856

4 968 837

5 518 346

NET

MWh

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

68 209.17
53 784
47 579
46 621
43 843
50 238
48 557
56 177
52 108
48 082
64 553
70 864
72 226
45 307

energie termică în perioada 1997-2010: 768 148.17 Gcal

Consumul de fascicule de combustibil nuclear

Consumul”U”
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

111.11
97
109
100.3
99.4
90.6
99.5
99.2
96.9
92
95.6
90.4
90.6

5 248
5 772
5 040
5 660
5 192
5 144
5 176
4 792
5 272
5 244
5 124
4 868
5 056
4 766

fascicule

0.3

tone “U”

total 1 372.93
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2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

101.02

total 72 354

528 739

486 649

514 427

473 239

532 149

489 501

510 016

468 888

517 207

473 560

474 080

434 399

434 968

473 390
119 217

109 783

472 949

435 229

529 657

487 459

472 390

434 178

478 061

439 377

ian
92.28

Energie produsă (MWh) - Total: 5 622 273
Energie netă (MWh) - Total: 5 167 231

feb

mart

apr

mai

iun

iul

100.68

101.82

93.57

22.75

93.34

90.51

aug

sept

oct

nov

dec

98,74

100.66

101.74

101.99

101.91

1997

1,5

1998

1999

2000

2001

2002

2003

25.8

26

14

22

20,5

16

9

5

24

26

27

32

36

39

41

44

Opriri planificate

7
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

639

Opriri neplanificate

2

2

1

1

2

2

1

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

79

100

233

113

95

51

41

159

2

4
13

2

371

5
4

296

5

383

503

6

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010

Numărul opririlor

În anul 2010, la Unitatea 1, au avut loc 5 opriri neplanificate cu un total de 159 de ore.
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CNE CERNAVODĂ - UNITATEA 2
EXPLOATARE

6 001 219

5 537 520

5 593 082

5 158 248

5 997 832
961 986

NET

BRUT

2010
2009
2008
2007

2007 2008 2009 2010

5 548
2 549
0

energie termică în perioada 2007-2009: 11 404.40 Gcal

Consumul”U”

2010
2009
2008
2007

3 307.4

887 239

5 528 108

MWh

Consumul de fascicule de combustibil nuclear

102.487
97.55
104
2

2010
2009
2008
2007

5 324
5 068
5 404
88

tone “U”

total 306.037

14

fascicule

total 15 884

528 064

487 968

511 336

472 230

527 821

487 343

504 214

464 980

511 724

470 035

444 617

408 791

503 413

464 489

522 578

483 086

510 535

471 882

455 571

420 510

458 344

423 355

523 002

482 851

Energie produsă (MWh) - Total: 6 001 219
Energie netă (MWh) - Total: 5 537 520
Factor de capacitate al unităţii (%) - Total: 97.24%
99.94

feb

mart

apr

mai

iun

iul

96.86

87.00

100.61

99.82

99.27

84.79

aug

sept

oct

nov

dec

97.59

99.36

100.52

100.76

100.70

27

ian

11.5

10

24

Opriri planificate

2007 2008 2009 2010

211

Durata planificată (zile)

125

141

Opriri neplanificate
5

2007 2008 2009
Numărul opririlor

96

3
2

2

2010

2007 2008 2009

2010

Durata totală opriri neplanificate (ore)

În anul 2010, la Unitatea 2 au avut loc 2 opriri neplanificate, cu un total de 211 ore.
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DEPOZITUL DE COMBUSTIBIL UZAT
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;
• depozitarea uscată în depozitul intermediar pentru
combustibil ars pentru o perioadă de 50 de ani.

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 4 module.

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.

În anul 2010, 4200 de fascicule au fost transferate de la
Unitatea 1 la depozitul uscat. Astfel s-au umplut ultimii 4
cilindrii din Modulul 3. De asemenea s-au umplut primii 3
cilindrii în Modulul 4. Capacitatea de stocare a unui modul
este de 20 de cilindrii.
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Piaţa de energie
S

N 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 2010 SNN SA a livrat o cantitate
de energie reprezentând circa 60% 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).
Energia livrată pe baza contractelor reglementate încheiate
conform deciziilor ANRE, 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.
Contribuţia din 2010 a SNN SA la «coşul» de energie care
alimentează aceşti consumatori a fost de circa 25% din
volumul coşului, în timp ce cota procentuală a producţiei
SNN SA în totalul energiei electrice din România a fost
de circa 19%. Preţul relativ scăzut şi volumul mare al
energiei pe care o livrează SNN SA în baza contractelor
reglementate limitează profitul companiei, dar asigură
menţinerea preţurilor pentru consumatorii finali amintiţi
la un nivel acceptabil.
Pe piaţa concurenţială, vânzările de energie ale SNN SA
în 2010 au resimţit efectul crizei economice. În condiţiile
în care conjunctura de la sfârşitul anului 2009 şi începutul
anului 2010, marcată de criză, a determinat un grad ridicat
de nesiguranţă în ceea ce priveşte evoluţia consumului
de energie şi a preţului, traderii de energie au avut
reţineri în semnarea unor contracte pe termen de 1 an
şi s-au reorientat către angajamente pe termen scurt,
asumate prin participarea pe piaţa spot (Piaţa pentru ziua

următoare - PZU). Astfel, din totalul de 4,5 milioane MWh,
reprezentând diferenţade 40% vânduţi de SNN SA în 2010 pe
piaţa concurenţială, numai pentru 44% s-a reuşit vânzarea
prin procedeul tradiţional utilizat de SNN SA până atunci
- licitaţii organizate de OPCOM pe Piaţa Centralizată de
Contracte Bilaterale (PCCB), pentru atribuire de contracte
pe durata de 1 an. În plus, preţul mediu de vânzare obţinut
la aceste licitaţii a fost cu circa 15% mai mic decat preţul
mediu obţinut pe PCCB cu un an înainte, la campania de
contractare pentru 2009. În condiţiile amintite, SNN SA
a fost pusă în situaţia de a încheia şi contracte pe bază
de negocieri directe, cu participanţii la piaţa en-gross sau
cu consumatori finali, prin care a vândut circa 43% din
cantitatea disponibilă pentru piaţa concurenţială. Restul
de 13% din acestă cantitate a fost valorificat prin vânzări
pe piaţa spot - PZU, unde preţul mediu anual s-a dovedit,
conform aşteptărilor trade-rilor, mai mic decât cel rezultat
la licitaţiile pentru contracte anuale.
SNN SA a asigurat şi în anul 2010, 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 1200 MWh.
SNN SA a acţionat pe piaţa de energie şi în calitate de
cumpărător de energie electrică, în acele perioade de timp
în care producţia proprie nu a acoperit integral cantităţile
contractate şi consumul propriu al unităţilor (în principal,
pe durata opririlor neplanificate la CNE Cernavodă).
Cantităţile respective, reprezentând circa 1,4% din energia
vândută, au fost achiziţionate din PZU sau în baza unor
contracte de ajutor semnate cu alţi producători de energie
şi a unor contracte de back-up încheiate cu traderi, prin
licitaţii pe PCCB.
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Fabrica de Combustibil
Nuclear Piteşti
Î

n 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 în 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 2010, FCN
Piteşti a fabricat o cantitate de 10.810 fascicule din care
10.800 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
• 10 fascicule de combustibil au fost fabricate utilizând
uraniu sărăcit.
Au fost astfel efectuate 15 transporturi de combustibil
nuclear către Cernavodă, cu mijloace proprii de transport,
autorizate de către CNCAN. Cele 137 de transporturi
realizate în perioada 1996-2010 nu au înregistrat niciun
eveniment deosebit. În perioada 1994-2010, a fost fabricat
un număr total de fascicule de combustibil nuclear de
97.117 din care au fost livrate pentru cele două unităţi 96.751
fascicule de combustibil nuclear, care conţin 1852,37 tone
de uraniu natural.
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Din rapoartele primite de FCN Piteşti de la CNE Cernavodă
în 2010 rezultă că rata de defectare a fost de 0,01% pentru
Unitatea 1 şi de 0, 02% pentru Unitatea 2.
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Calitatea înaltă şi performaţa combustibilului nuclear
produs intern au fost dovedite în timpul operării celor două
reactoare. La un grad de ardere mediu de 170 MWh/KgU, rata
de defactare de la punerea în funcţiune până la 31.12.2010 a
fost de 0,034% pentru Unitatea 1 şi respectiv, 0,308% pentru
Unitatea 2. Rata de defectare pentru ambele unităţi a fost
de 0.15% în 2010 şi de 0,09% de la punerea în funcţiune.
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Pentru anul 2011, producţia estimată de fascicule de
combustibil nuclear se ridică la 10.644. Pentru asigurarea
funcţionării Unităţilor 1 şi 2 de la CNE Cernavodă urmează a
fi livrat un număr de 10.800 fascicule de combustibil (10.644
fabricate la care se adaugă 156 fascicule returnate de la
CNE Cernavodă pentru recontrol şi refacere), repartizate
în 8 transporturi a 5.760 fascicule pentru Unitatea 1,
şi respectiv 7 transporturi a 5.040 fascicule pentru
Unitatea 2.

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.

2010 - MOMENTE IMPORTANTE
• 29 martie-01 aprilie 2010 - Misiunea de audit internaţional
CANPAC pentru evaluarea sistemului de management al
calităţii.

• 13-14 septembrie 2010 - Misiunea SEDO (Evaluation
During Operation of the Fuel Cycle Facililities) a AIEA
Viena.

• 30 aprilie 2010 - Fabricarea fasciculului de combustibil
nuclear cu numărul 90.000 destinat Centralei
Nuclearoelectrice de la Cernavodă.
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Securitatea nucleară
EXPUNEREA PROFESIONALĂ
A PERSONALULUI
LA RADIAŢII
CNE CERNAVODĂ

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 2010 de către COG
(Grupul Proprietarilor de Centrale tip CANDU) au evidenţiat
faptul că dozele colective de la CNE Cernavodă Unităţile
1 şi 2 sunt mai mici decât dozele colective înregistrate la
centralele de tip CANDU 6 din Canada, Coreea, Argentina
şi Pakistan.
Pentru anul 2010 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 de 770 om mSv/an şi a fost stabilită pe baza activităţilor
planificate, luând în consideraţie faptul că: Unitatea 1 a fost
oprită planificat pentru o perioadă de 25 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:
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valoarea ţintă a fost de 22%;
• au fost stabilite ţintele lunare graduale pentru
grupurile de lucru din centrală atât pentru dozele
colective cât şi pentru dozele interne.
În anul 2010, doza colectivă încasată a fost de
787,3 om mSv ,doza anuală medie încasată de personal a fost
de 0,85 mSv, iar doza individuală maximă a fost de 7,02 mSv.
Deşi doza colectivă a depăşit ţinta foarte ambiţioasă de
altfel, misiunea WANO din anul 2010 a constatat că doza
colectivă la CNE Cernavodă este printre cele mai scăzute
dintre centralele cu reactori cu apă grea. 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 2010 a fost
de 26,7%, în timp ce ţinta a fost de 22%.
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 2010.
După cum se arată în figura de mai jos, dozele colective
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CANDU 6. Pentru anul 2010, doza colectivă de 394 mSv/om
reprezintă valoarea medie pentru ambele Unităţi.

pentru lucrătorii CNE Cernavodă expuşi profesional s-au
aflat sistematic sub valoarea medie pentru toate centralele

doza colectivă omSv
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FCN PITEŞTI
La Sucursala FCN Piteşti, tot personalul este calificat
ca personal expus profesional la radiaţii ionizante din
categoriile A şi B, conform normelor CNCAN. Doza colectivă
a personalului expus profesional în anul 2010 a fost de

0,995 om Sv, cu 0,3% mai mică comparativ cu cea din 2009,
Scăderea dozei colective s-a datorat în special măsurilor
luate pentru reducerea contribuţiei dozei interne.
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Protecţia
mediului
IMPACTUL RADIOLOGIC ASUPRA MEDIULUI
CNE CERNAVODĂ

E

misiile 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 2010 de
0.00572 mSv (pentru Unităţile 1 şi 2), în timp ce doza
medie anuală încasată de o persoană din public, datorată
fondului natural de radiaţii, este de 2,4 mSv.

2010
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5.72
8.29
5.70
10.450
13.274
8.174
9.946
6.112
8.296
7.270
7.219
4.495
5.680
5.510
3.419

μSv/an

Volumul total al deşeurilor radioactive (solide, lichide
organice şi solide inflamabile) generate de operarea
Unităţilor 1 şi 2, până în prezent este de 464.72 m3. Aceste
deşeuri sunt păstrate într-un depozit special construit
pentru stocarea deşeurilor slab şi mediu active, aflat pe
amplasamentul centralei. În 2010, volumul deşeurilor slab
şi mediu radioactive provenind de la cele două unităţi a fost
de 49,84 m3 (cu excepţia răşinilor uzate, care sunt colectate
şi depozitate separat).
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Doza anuală legală pentru populaţie: 1000 microSV
În 2010 doza medie anuală a reprezentat numai 0.57% din doza legală

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

49.84
40.77
55.33
24.06
25.76
28.47
29.78
26.41
29.39
24.22
15.88
22.23
16.28
11.86
3.31

m3/an

Volumul deşeurilor solide slab şi mediu radioactive
total în 14 ani de funcţionare: 403.59 (m3)

Începând cu anul 2007, graficul prezintă volumul total
pentru două unităţi în exploatare.

FCN PITEŞTI
La Sucursala FCN Piteşti se monitorizează emisiile de
efluenţi gazoşi radioactivi de la coşul mare al FCN. În anul
2010 s-au eliminat 0,437x109m3 efluenţi gazoşi radioactivi.
Volumul maxim admis de efluenţi gazoşi radioactivi pe care
FCN Piteşti îi poate elimina anual în atmosferă, conform
autorizaţiilor de funcţionare în domeniul nuclear a fost
pentru anul 2010 de 2x109 m3 efluenţi gazoşi radioactivi
cu o concentraţie a uraniului de maxim 5μgU/m3 ceea
ce înseamnă maxim 10kgU/an. Ca urmare a bunelor
rezultate înregistrate, prin aplicarea principiului ALARA
(As Low As Reasonable Possible) începând cu 01.01.2011
în urma solicitarii FCN pentru reînnoirea autorizaţiilor

de funcţionare, CNCAN a redus volumul maxim admis
la jumătate respectiv 1x109 m3 efluenţi gazoşi radioactivi
pe an, cu o concentraţie a uraniului de maxim 5μgU/m3,
respectiv maxim 5kgU/an.
Cantitatea de deşeuri solide radioactive depozitate temporar
în spaţiile autorizate ale FCN la 31.12.2010 era de 30 tone
(1072 butoaie). În anul 2010 s-au realizat 24 transferuri
de deşeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă
pentru dispunerea finală la Depozitul de Dispunere Finală
Deşeuri solide Radioactive de joasă Activitate, aparţinînd
Companiei Naţionale a Uraniului, Sucursala Feldioara.
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Sănătatea şi securitatea
muncii
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.
În 2010, activităţile de îmbunătăţire continuă a sănătăţii
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 sănătate şi protecţia muncii prin integrarea
cât mai mult posibil a proceselor deja stabilite.
CNE Cernavodă depune eforturi considerabile pentru a realiza
performanţe de nivel mondial în domeniul securităţii muncii
şi al sănătăţii muncii pe parcursul funcţionării sale, prin
asigurarea unei conduceri competente, prin responsabilitate,
prin sistemul de management şi prin excelenţă în operare.
În acest sens, în 2010, eforturile s-au concentrat pe:
• menţinerea gradului de conştientizare a angajaţilor
noştri privind securitatea muncii prin organizarea de
seminarii şi cursuri de instruire, în mod regulat;
• evaluarea sistematică a proceselor de lucru şi a
sarcinilor individuale pentru a susţine controul riscurilor;
• îmbunătăţirea performanţelor umane printr-o
supraveghere preventivă;
• observarea, pregătirea şi instruirea personalului
unităţii în timpul îndeplinirii de către acesta a sarcinilor
sale zilnice;
• menţinerea angajamentului de a învăţa din experienţa
de exploatare a operatorilor de centrale nucleare din
întreaga lume;
• creşterea conştientizării conceptului de securitate a
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muncii în rândul contractorilor.
Ca urmare a unei abordări proactive şi competente privind
domeniul sănătăţii şi securităţii muncii, susţinută de
conducerea CNE Cernavodă, la sfârşitul anului s-a ajuns la
cifra de 1.567 de zile consecutive fără înregistrarea vreunui
accident. O altă realizare importantă a anului 2010 este
recunoaşterea de către Misiunea WANO a managementului
competent şi eficient privind sănătatea şi securitatea
muncii, drept urmare, nicio zonă nu a fost declarată zonă de
îmbunătăţire, lucru destul de rar pentru securitatea muncii.
În scopul menţinerii înaltelor performanţe şi în scopul
îmbunătăţirii rezultatelor noastre, în 2010 a continuat
supravegherea contractanţilor de pe amplasament pentru
a îndeplini unul din principiile politicii centralei: “Ne
aşteptăm ca şi contractorii să lucreze în condiţii de muncă
la fel de sigure ca şi proprii noştri angajaţi”.
La FCN Piteşti, 404 angajaţi au fost instruiţi cu privire la
domeniul securităţii radiologice şi au primit permisele
de exercitare a activităţii în domeniul nuclear nivel 1
domeniul Materie Primă Nucleară Fabricaţie de Elemente
Combustibile (MPN-FEC). Patru angajaţi ai FCN au obţinut în
2010 permise de exercitare a activităţii în domeniul nuclear
de nivel 2 pe domeniile Materie Primă Nucleară, Surse
Deschise de Radiaţii, Transportul Materialelor Radioactive.
În domeniul promovării sănătăţii se încurajează o viaţă
activă, alimentaţia sănătoasă, iar în această direcţie au
avut loc şedinţe de informare care au acoperit o gamă
largă de probleme de sănătate.
În anul 2010 nu s-a înregistrat nicio alarmă de incendiu.
Toate mijloacele de protecţie la foc au fost pe deplin
disponibile şi nu s-a înregistrat nicio abatere de la
standardele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Planuri de urgenţă
P

ână în prezent, nicio 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 (odată la trei - patru 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”, “CHALLENGE ‘03”, “EUXIN
‘04”, “CONVEX -3 ‘05”, “START ‘06”, “EUROPA ‘07”,
“OLIMPIA ‘08”, “AXIOPOLIS ‘09” şi “FAURAR ‘10”.
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 Unitatea 2, autorizaţie care a

fost emisă de autoritatea de reglementare (CNCAN), la
începutul anului 2007, pe baza rezultatelor exerciţiului de
urgenţă.
De atunci, încă patru exerciţii radiologice de urgenţă
anuale/generale au fost coordonate de la Centrul de
Control al Urgenţelor de pe Amplasament.
Toate aceste exerciţii au permis testarea planurilor de
urgenţă şi îmbunătăţirea comunicării şi a activităţilor
legate de urgenţa radiologică.
Pentru a îmbunătăţi răspunsul la urgenţe şi pregătirea
în cazul apariţiei acestora, conform celor mai bune
practici internaţionale şi a celor din Uniunea Europeană,
CNE Cernavodă a început un nou proiect pentru a înfiinţa un
Centru de Control al Urgenţelor în afara amplasamentului.
Este important ca noul centru să asigure, în cele mai bune
condiţii, un răspuns la situaţiile de urgenţă care apar la
Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. S-a hotărât că
Centrul de Control al Urgenţelor din afara amplasamentului
trebuie stabilit la Constanţa (la aproximativ 60 km depărtare
de CNE Cernavodă).
În acelaşi scop, în cadrul Programului Regional de Excelenţă
privind Energia Nucleară Sigură - Programul de Cooperare
între Norvegia şi România, CNE Cernavodă şi CNCAN
sunt implicate în Proiectul de Planificare şi Pregătire a
Urgenţelor, care are ca obiectiv principal consolidarea şi
sporirea eficienţei activităţilor privind răspunsul la urgenţe
şi Pregătirea Urgenţelor în cadrul SNN SA. Acest proiect
continuă sub coordonarea AIEA.
În scopul acumulării experienţei pozitive valoroase
şi pentru a menţine buna cooperare 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).
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Activităţi de
dezvoltare
În anul 2010, activităţile de investiţii au avut în vedere:
• creşterea nivelului tehnic de exploatare, prin
implementarea programelor de modificări şi
modernizări;
• 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;
• reabilitarea unor spaţii tehnologice.
În perioada 2009-2010, SNN SA a continuat derularea
investiţiilor la următoarele obiective:
• Depozitul Intermediar de Combustibul Ars (DICA);
• Instalaţia de detritiere apă grea (D2O) 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;
• Reabilitarea staţiei de tratare a apei;
• Program software pentru managementul integrat al
centralei (Work Management System);
• Retehnologizarea calculatoarelor de proces la Unitatea 1;
• Procurarea de apă grea pentru Unitatea 3 şi Unitatea 4;
• Construirea Centrului 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.
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 Belgia (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.

INVESTIŢII FCN PITEŞTI
• Modernizarea liniei de fabricaţie fascicule combustibile
în vederea optimizării fluxului de fabricaţie şi a îmbunătăţirii
calităţii produsului finit;
• Lucrări de modernizare sisteme de protecţie fizică.

PROIECTUL VA FI FINALIZAT ÎN DOUĂ FAZE:
Anul 2010 a fost marcat de o serie de evenimente importante
pentru parcursul proiectului Unităţilor 3 şi 4 :
• februarie 2010 - Semnarea contractului cu AECL.
Obiectul contractului este furnizarea de servicii de
consultanţă în domeniul securităţii nucleare şi ingineriei
necesare definirii finale a Proiectului şi vizează printre
altele activităţi şi domenii precum proiectare, autorizare,
evaluarea condiţiei infrastructurii pre-existente şi condiţii
de siguranţă.
• martie 2010 - vizita de lucru a delegaţiei Direcţiei
Generale pentru Energie din cadrul Comisiei Europene,
Vizita delegaţiei oficiale europene a reprezentat un pas
necesar în vederea obţinerii unei opinii favorabile din partea
Comisiei Europene în legătură cu proiectul investiţional
al Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, în conformitate cu
prevederile tratatului Euratom, Art. 41.
• aprilie 2010 - la Strasbourg s-a desfăşurat dezbaterea
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privind Proiectul CNE Cernavodă – Unităţile 3 şi 4. Organizat
sub egida Forumului pentru Viitorul Energiei Nucleare
al Parlamentului European. Evenimentul dezbatere
“Proiectul Cernavodă Unităţile 3 şi 4 – O soluţie viabilă
pentru dezvoltarea economică a României” a reprezentat
încă un pas realizat în sprijinul dezvoltării sectorului
nuclear românesc. La eveniment au participat membrii
Parlamentului European şi bineînţeles reprezentanţii
companiilor şi organizaţiilor implicate direct şi indirect în
dezvoltarea proiectului CNE Cernavodă Unităţile 3 şi 4.
• 16 septembrie 2010 - a fost publicată documentaţia de
atribuire pentru contractul IPC, care prevede desfăşurarea
unui proces secvenţial: calificarea candidaţilor, realizarea
unui dialog cu candidaţii calificaţi privind cerinţele din
specificaţia tehnică a obiectivului şi prezentarea de către
aceştia a ofertelor preliminare, negocierea ofertelor şi
selectarea ofertei câştigătoare.
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• Noiembrie 2010 - Obţinerea opiniei favorabile a Comisiei
Europene asupra proiectului în temeiul Art. 41 din Tratatul
EURATOM;
• Renegocierea Acordului de Investiţii până la finele
a.c., convenirea unui nou grafic al activităţilor pre-proiect
şi a bugetului corespunzător, inclusiv stabilirea cotei de
participare a fiecăruia dintre acţionari, în condiţiile în care
companiile CEZ, GDF Suez şi Iberdrola şi-a anunţat ieşirea
din proiect.
• Semnarea contractului pentru serviciile de consultanţă
financiar–bancare.
Valoarea proiectului este estimată la 4 miliarde de euro,
cost care va fi determinat după primirea ofertelor pentru
servicii de inginerie şi construcţii.

Responsabilitatea
corporatistă
P

rin HG 454 din 27 iunie 1991, cu privire la
îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă 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”.

LUCRĂRI FINALIZATE
ŞI RECEPŢIONATE:

Lucrările menţionate în actele normative sunt realizate în
calitate de lucrări complementare la proiectul “Centrala
Nuclearoelectrică Cernavodă 5 x 700 MWh” şi sunt
transferate, după finalizare şi recepţie, beneficiarului
menţionat în actele normative.

Construcţia este situată în interiorul amplasamentului şi
a fost finalizată şi inaugurată în mod oficial în decembrie
1992, beneficiarul fiind SN Nuclearelectrica SA.

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 în stare de execuţie.

1. MAGAZIN ALIMENTAR
PE AMPLASAMENTUL CENTRALEI

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.
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5. REŢELE DE TERMOFICARE care fac legătura între

centrală şi punctele 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 puncte. 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.

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.
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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. DOUĂ PUŢURI DE APĂ POTABILĂ

Două puţuri de apă potabilă sunt amplasate în oraşul
Cernavodă, zona centrală, pentru a furniza apa potabilă
zonelor adiacente.
În construcţie: În oraşul Cernavodă este în construcţie
Centrul de instruire şi agrement pentru tineret şi copii.
Până la sfârşitul anului s-au realizat aproximativ 5% din
lucrări.

ALTE EFECTE SOCIALE ŞI ECONOMICE:

• Peste 1600 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 32.000 Gcal în anul 2010) la cel mai
mic tarif din ţară.
• O sursă constantă de venituri la bugetul local. În anul
2010, a fost plătită o sumă de aproximativ 3,4 milioane lei
reprzentând taxe locale şi 9,5 milioane lei reprezentând
taxe salariale.
• Peste 600 de locuri de cazare pentru angajaţi şi
familiile lor.

Resurse
umane
P

e parcursul anului 2010, activitatea în domeniul
resurselor umane s-a axat, în principal, pe
asigurarea stabilităţii personalului societăţii şi
continuării pregătirii de specialitate în concordanţă cu
noutăţile apărute în domeniul nuclear.
În acest sens, prin menţinerea drepturilor acordate prin
Contractul Colectiv de Muncă la nivelul anului anterior şi
promovarea în funcţie a unui număr restrâns de salariaţi
s-a dat un semnal privind aprecierea valorii profesionale şi
recunoaşterea meritelor individuale.
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

De asemenea, un număr important de salariaţi au
participat la diverse cursuri de perfecţionare profesională,
în ţară şi străinătate, cu precădere la cele organizate de
organisme internaţionale, ca de exemplu IAEA, WANO,
COG, INPO, etc. Gradul de participare a salariaţilor la
programe de perfecţionare a depăşit procentul de 30%
din totalul salariaţilor, calificativele obţinute de aceştia în
ceea ce priveşte eficacitatea pregătirii fiind apreciate cu
gradul superior în proporţie de peste 80%. În acelaşi timp,
în toate domeniile de activitate ale societăţii s-a continuat
forma de ”pregătire continuă”, cu precădere în ceea ce
priveşte securitatea nucleară, managementul riscurilor şi
asigurarea calităţii.

2225
2165
2199
2293
1640
2391
2418

O altă direcţie dezvoltată şi pe parcursul anului 2010 a
fost cea privind întocmirea unor planuri de carieră pentru
salariaţii care ocupă poziţii cheie în organizaţie, precum şi
pentru potenţialii salariaţi ce vor fi promovaţi în funcţii de
conducere.

2308
2301
2146
2286
2458
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Sistemul de management

al calităţii
S

N 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 Executiv este autorizat
de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor
Nucleare (CNCAN) - autoritatea de reglementare naţională
în domeniul nuclear pentru activităţi de conducere în
domeniul nuclear - Autorizaţia nr. SNN Ex-01/2009 din
01.05.2009.
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 pentru exploatarea Unităţilor
1 şi 2 Cernavodă şi a depozitului intermediar de combustibil
ars) are implementat un 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 a
fost reautorizat de CNCAN în 2010 pentru activităţi de
exploatare, proiectare, aprovizionare, reparaţii şi întreţinere
în domeniul nuclear - Autorizaţia nr. SNN CNE Cernavodă
- 03/2010 din 01.05.2010.
• Sistemul de Management al CNE Cernavodă este
certificat şi de SRAC CERT România, atestând conformitatea
cu standardele ISO 14001:2004 (Sisteme de management
de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme
şi tehnici de aplicare) - Certificat nr. 56/2 din 26.04.2010
şi BS OHSAS 18001:2007 (Sisteme de management al
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe) – Certificat
nr. 402/1 din 26.04.2010 şi de Det Norske Veritas,
atestând conformitatea cu standardul ISO/IEC 27001:2005
(Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună
practică pentru managementul securităţii informaţiei) Certificat nr. 90606-2010-AIS-BUD-UKAS din 13.01.2011.

În perioada 1-19 noiembrie 2010 la CNE Cernavodă a
avut loc misiunea de evaluare a Asociaţiei Mondiale a
Operatorilor Nucleari (WANO) - “WANO Peer Review 2010”.
Evaluarea a fost efectuată faţă de criteriile Institutului
pentru Operarea Centralelor Nucleare (INPO) din SUA
fiind realizată de o echipă INPO - WANO formată din
experţi recunoscuţi pe plan internaţional. Perspectiva
echipei de evaluare asupra CNE Cernavodă se regăseşte
în Raportul Misiunii WANO 2010. Raportul identifică atât
practicile de lucru din organizaţie la nivel de excelenţă
cât şi zonele de îmbunătăţire fiind de aşteptat ca
CNE Cernavodă să obţină o poziţie foarte bună în
clasamentul privind securitatea nucleară elaborat de
INPO.
FCN Piteşti (sucursala responsabilă pentru fabricarea
combustibilului nuclear de tip CANDU 6) are implementat
un 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 FCN Piteşti a fost
reautorizat de CNCAN în 2010 pentru activităţi de fabricare
în domeniul nuclear - Autorizaţia nr. 10-037 din 18.09.2010.
Sistemul de Management al FCN Piteşti a fost recertificat
şi de TUV Thuringen Germania, atestând conformitatea cu
standardul ISO 14001:2004 (Sisteme de management de
mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi
tehnici de aplicare) - Certificat nr. TIC 15 104 7402 din 09.
09. 2010.
În martie 2010, în cadrul FCN Piteşti a avut loc auditul
CNE-CANPAC. În baza rezultatelor acestuia a fost emis
Raportul de calificare nr. 137 /26.10.2010 prin care se atestă
faptul că FCN Piteşti îndeplineşte cerinţele CNE Cernavodă
pentru fabricarea combustibilului nuclear CANDU 6, în
conformitate cu standardele de management al calităţii
NMC-02 şi NMC-07.
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Relaţii publice şi
comunicare
O

nestitate, transparenţă, promtitudine şi respect
reprezintă caracteristicile principale ale politicii de
relaţii publice aplicate de SN Nuclearelectrica SA.
În fiecare an, pe baza strategiei companiei, SNN SA
elaborează “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 SN Nuclearelectrica 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 anul 2010, Nuclearelectrica SA a retipărit majoritatea
materialelor de informare, îmbunătăţindu-le conţinutul
şi aspectul, actualizând informaţia şi făcându-le mai
accesibile şi prietenoase pentru public.

În anul 2010, în cadrul Programului “Uşi deschise”, iniţiat
de către CNE Cernavodă, peste 1.500 de persoane incluzând
elevi, studenţi, reprezentanţi ai mass-media, autorităţi
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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 peste 1300 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 “Forumului pentru Energie
Nucleară” - FOREN 2010 care s-a desfăşurat în perioada
13-17 iunie 2010. SNN SA a organizat o masă rotundă pe
tema “The future of nuclear energy. Ensuring the Security
of nuclear applications and waste management” şi a
susţinut lucrări în timpul celorlaltor sesiuni.
SN Nuclearelectrica SA a organizat şi participat de
asemenea la diverse evenimente şi manifestări ştiinţifice,
precum:
• Organizarea festivităţii privind sărbătorirea realizării
fasciculului cu nr. 90.000 la FCN Piteşti;
• Iunie 2010: Co-organziare concurs de desene şi eseuri
„Alexandru Ene”, ajuns la a XV-a ediţie;
• Participarea la o serie de 4 seminarii educative
organizate de către Asociaţia Română “Energia Nucleară”
pentru elevi şi profesori;
• 2010-2011: Co-organizare împreună cu Asociaţia
Română “Energia Nucleară” (AREN) şi Forumul Atomic
Român (ROMATOM) a campaniei naţionale de informare

Talk N’ Future, dedicată cadrelor didactice şi elevilor cu
privire la beneficiile energiei nucleare, radiaţii, deşeuri
radioactive etc., cu scopul de a creşte gradul de informare
şi de acceptanţă, şi de a încuraja orientarea tinerilor către
acest sector de activitate.
Menţinerea unei relaţii de cooperare deschise cu massmedia 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 anul 2010, Nuclearelectrica SA a organizat o vizită de
informare la DICA pentru reprezentanţii mass-media.
CNE Cermavodă a emis o serie de materiale de informare
destinate comunităţii locale din Cernavodă, care prin
periodicitatea şi acurateţea lor contribuie la crearea
unei imagini corecte despre energia nucleară în rândul
locuitorilor şi demistificarea unor concepţii false. Astfel,
au fost emise Buletine Informative “Ştiri Lunare” şi
diseminate la Primăria Cernavodă şi la Organizaţiile
Neguvernamentale.

Planul pentru situaţii de urgenţă este făcut cunoscut
populaţiei de către CNE Cernavodă prin distribuirea
periodică a Ghidului pentru Situaţii de Urgenţă, tuturor
locuitorilor oraşului şi comunităţilor învecinate.
SN Nuclearelectrica SA deţine două centre de informare
pentru public, situate în Cernavodă şi Constanţa unde
cetăţenii interesaţi de producerea energiei nucleare,
riscuri şi beneficii se pot adresa pentru a primi informaţii
direct de la specialiştii centralei.
Motivarea şi informarea personalului, crearea unui mediu
de lucru propice muncii în echipă, bazat pe încredere,
respect şi asistenţă reciprocă reprezintă obiectivele politicii
de comunciare internă a 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).

Situaţia emisiilor radioactive este:
• afişată lunar pentru public la Laboratorul de Control
Mediu, la Centrele de Informare Cernavodă şi Constanţa;
• transmisă periodic sub formă de anunţuri prin
posturile radio locale şi mass-media locală;
• afişată pe site-ul CNE Cernavodă: www.cne.ro.
În anul 2010, SNN SA a colaborat cu postul local de radio
din Cernavodă, prin intermediul căruia au fost transmise
informări zilnice către populaţie cu privire la monitorizarea
efluenţilor, performanţele centralei, evenimente din
domeniul nuclear etc. Un număr total de 16 emisiuni au
fost realizate şi difuzate în anul 2010 şi au fost emise peste
260 de anunţuri zilnice.
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Cooperare
internaţională
S

N 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 Deţinătorilor 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
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 si 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 anul 2010, SNN
SA a continuat să colaboreze cu AIEA în baza Programului
de Excelenţă în domeniul Securităţii Nucleare, program
finanţat de Regatul Norvegiei la iniţiativa CNCAN şi AIEA.
Nuclearelectrica este co-finanţatoare a acestui program
de dezvoltare cu suma de 0,27 milioane euro şi este
implicata în 5 din cele 11 programe regionale de dezvoltare.
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Programele au avut în vedere dezvoltarea şi implementarea
unui sistem de management al riscului, a unui sistem de
management integrat, a unui program de pregătire în caz
de urgenţă radiologică şi de răspuns, primirea de suport
pentru îmbunătăţirea evaluării amplasamentului, sprijin
pentru promovarea unei culturi de securitate nucleară
bazată pe performanţă. În 2010, Nuclearelectrica SA a fost
implicată în organizarea şi co-organizarea unor misiuni şi
evenimente internaţionale semnificative, în principal legate
de promovarea proiectului “CNE Cernavodă, Unităţile 3 şi
4” la nivelul Comisiei Europene dar şi de cooperarea cu
alte ţări care doresc să lanseze un program nuclear:
• 19 ianuarie 2010: Ceremonia de semnare a acordului de
mentenanţă încheiat de Nuclearelectrica SA cu compania
americană General Electric,
• Martie 2010: Vizita de lucru la CNE Cernavodă Unităţile
3 şi 4 a unei delegaţii a Direcţiei Generale pentru Energie
din cadrul Comisiei Europene;
•
Aprilie 2010: la Strasbourg s-a desfăşurat dezbaterea
privind Proiectul CNE Cernavodă - Unităţile 3 şi 4. Organizat
sub egida Forumului pentru Viitorul Energiei Nucleare
al Parlamentului European, evenimentul dezbatere
“Proiectul Cernavodă Unităţile 3 şi 4 - O soluţie viabilă
pentru dezvoltarea economică a României” reprezintă încă
un pas realizat în sprijinul dezvoltării sectorului nuclear
românesc;
• Organizarea unei conferinţe şi întâlniri back-to-back cu
reprezentanţii firmelor franceze care activează în domeniul
nuclear în cooperare cu ambasada Franţei la Bucureşti;
• Organizarea vizitei ştiintifice a experţilor din Maroc
în vederea identificării unor posibilităţi de cooperare în
domeniul nuclear.

Situaţia
financiar-contabilă
RAPORTUL DE AUDIT

S

ituaţiile financiare ale SN Nuclearelectrica SA
încheiate la 31.12.2010, au fost confirmate de auditorul
companiei KPMG Audit SRL, fiind întocmite în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor
Publice nr.3055/2009, cu modificările şi completările
ulterioare şi cu ale Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară.
După cum indică situaţiile financiare, anul 2010 a fost un
an bun pentru companie.
Acest lucru a fost ilustrat de rezultatul din activitatea de
exploatare în sumă de 179,3 milioane lei. Atât veniturile din
exploatare cât şi cheltuielile din exploatare au o structură
asemănătoare exerciţiului financiar precedent, respectiv:
venituri şi cheltuieli aferente vânzării de energie electrică
şi termică produsă, precum şi venituri şi cheltuieli aferente
vânzării mărfurilor (PZU şi transport energie electrică).
În ceea ce priveşte rezultatul financiar, pe acest domeniu
s-a înregistrat pierdere, cheltuielile financiare excedând
veniturile financiare.
Cheltuielile financiare au două componente: cheltuieli cu
dobânzile şi cheltuieli cu diferenţele de curs nefavorabile
înregistrate la finele anului 2010 în urma evaluării lunare
a conturilor de datorii în valută. Aceste diferenţe de curs
valutar nefavorabile au fost generate de faptul că moneda
naţională s-a devalorizat în raport cu valutele străine în
care au fost angajate creditele externe pentru realizarea şi
punerea în funcţiune a Unităţii 2 de la CNE Cernavodă.

Menţionăm că, influenţa majoră a fost dată de înregistrarea
diferenţelor de curs la reevaluarea întregului corp al
datoriei externe şi mai puţin de cota parte a anului 2010.
Societatea a plătit la termenele scadente toate datoriile
către bugetul general consolidat al statului, salariaţi,
furnizori şi creditori. Plata ratelor şi dobânzilor aferente
creditelor externe care sunt garantate de către statul
român a fost efectuată la zi, fără întârziere.
Creanţele comerciale sunt reprezentate de sumele datorate
de către clienţii societăţii, beneficiari ai energiei electrice
vândute atât pe piaţa reglementată cat si pe piaţa liberă.
Performanţele companiei se regăsesc în indicatorii
financiari care se compară cu indicatorii companiilor
externe de profil, aşa cum rezultă din benchmarking-ul pe
care îl efectuează societatea noastră.
Menţionăm că suntem membri “EUCG” (Electric Utility
Coast Group), asociaţie americană non-profit care
cuprinde companiile din domeniul energiei din SUA,
Canada, Japonia, Spania şi România având ca obiectiv
asistarea membrilor în obţinerea excelenţei prin punerea
la dispoziţie de informaţii relevante în ceea ce priveşte
costul căt şi cele mai bune practici.
Astfel, realizarea indicatorilor economico-financiari şi
tehnici, cum ar fi, în principal, productivitatea muncii,
plăţi restante, scăderea gradului de îndatorare a societăţii,
volumul eliberărilor radioactive, pierderile de apă grea,
au determinat o creştere pe ansamblu a performanţei
societăţii.
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BILANŢ
Denumire

31.12.2009

31.12.2010

Active imobilizate

7.953.948.100

9.039.415.509

Active circulante

2.004.108.539

1.250.957.398

Cheltuieli in avans

5.160.940

6.896.069

9.963.217.579

10.297.268.976

Datorii pe termen scurt

320.176.829

399.111.475

Datorii pe termen lung

2.356.518.135

2.309.426.750

Total datorii

2.676.694.964

2.708.538.225

Provizioane

32.384.208

26.307.174

Venituri in avans

393.395

306.632

Capitaluri proprii

7.253.745.012

7.556.677.624

ACTIVE

TOTAL ACTIVE
Datorii si capitaluri

5.439.321

Patrimoniul public
TOTAL datorii si capitaluri
Moneda: LEI
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9.963.217.579

10.297.268.976

PROFIT ŞI PIERDERI
31.12.2009

31.12.2010

Venituri din exploatare

1.611.398.161

1.553.588.867

Cheltuieli din exploatare

1.286.087.578

1.374.291.100

325.310.583

179.297.767

Venuturi financiare

69.368.790

254.439.090

Cheltuieli financiare

330.828.071

410.547.730

(261.459.281)

(156.108.640)

63.851.302

23.189.127

14.493.214

7.098.476

49.358.088

16.090.651

Rezultatul din exploatare
Profit
Pierdere

Rezultatul financiar
Profit
Pierdere
Rezultatul brut
Profit
Pierdere
Impozit pe profit
Rezultatul net
Profit
Pierdere
Moneda: LEI
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