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Mesajul
Preşedintelui Consiliului
de Administraţie al
SNN SA
Obiectivul general al eficientizării sectorului energetic
românesc are în vedere satisfacerea necesarului de energie la
preţuri reduse, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile,
în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare. Corelarea
politicilor energetice ale României la cele europene necesită
respectarea obiectivelor şi măsurilor strategice: siguranţa
energetică, dezvoltare durabilă şi competitivitate.
SN Nuclearelectrica SA este o companie ale cărei rezultate
reprezintă un cumul de obiective şi măsuri autoaplicate, care
răspund şi corespund obiectivelor strategice asumate de
România pe termen mediu şi lung.
Recunoscută pe plan internaţional pentru performanţele de
operare şi securitate nucleară deosebite, SNN SA a construit,
în timp, integrat şi aplicat un model de performanţă umană
şi managerială bazat pe o cultură de securitate nucleară
solidă.
Fie că vorbim de statisticile AIEA, WANO sau de misiunile de
evaluare ale centralei, acestea atestă invariabil preocuparea
constantă pentru securitatea nucleară ca prioritate, certificată
de factorul de capacitate al celor două unităţi, nivelul mult sub
limita legală a emisiilor radioactive, depozitarea în condiţii
de maximă securitate a deşeurilor radioactive, grija faţă de
mediu, dar şi grija faţă de comunitatea din care face parte
printr-un număr considerabil de proiecte sociale.
Ţin să reamintesc că SNN SA ocupă de câţiva ani consecutiv
cele mai bune poziţii în topul centralelor nucleare la nivel
global. Este o performanţă deosebită care face din centrala
de la Cernavodă un model de eficienţă pentru orice unitate
industrială.
Aceste rezultate susţinute ale companiei, au fost reconfirmate
de testele de stres, o reevaluare a marginilor de securitate,
realizate ca urmare a accidentului de la Fukushima. Acestea
au avut în vedere modul de comportare a centralei nucleare de
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Al. Sandulescu
Preşedinte CA SNN SA

la Cernavodă în cazul unor situaţii extreme: seism, inundaţii
şi combinaţii ale acestora care depăşesc valorile folosite în
calculele de proiectare, pierderea totală a alimentării cu
energie electrică şi pierderea totală a ultimei surse de răcire.
Concluziile raportului demonstrează fără echivoc că la CNE
Cernavodă nu este posibil un eveniment nuclear similar
cu cel de la Fukushima, primul argument fiind robusteţea
tehnologiei utilizate – CANDU 6.
Strategia energetică a României prevede în continuare
dezvoltarea programului nuclear şi susţine că producerea
de energie nucleară poate răspunde eficient necesităţilor
de consum, cost şi mediu înconjurător pe termen mediu şi
lung. Proiectul Unităţilor 3 şi 4 înregistrează o continuitate a
activităţilor pre-proiect conform planului de proiect, realizarea
acestuia reprezentând pentru România cea mai importantă
antă
contribuţie în îndeplinirea obiectivelor strategice asumate.
mate
De altfel, la nivel european, cu mici excepţii, ca
a şi la nivel
nive
internaţional interesul pentru dezvoltarea sectorului
ctorului nu
nuclear
s-a menţinut constant după accidentul de la Fukushima. Ceea
ce înseamnă că energia nucleară este într-adevăr
-adevăr o soluţie la
necesităţile de consum din ce în ce mai crescute, la sursele
su
convenţionale în descreştere şi la cele de mediu
mediu.
Energia nucleară va continua să fie o parte importantă a
mixului energetic European şi românesc.
c. Este cu atât mai
benefic pentru România continuarea acestui
tui trend, cu cât ne
bucurăm deja de o experienţă vastă în domeniu,
niu, de specialişti
specia
de renume a căror implicare se observă în rezulatele
ulatele obţinute
obţinut
de companie.

Mesajul
Directorului
General
Dumitru Dina
Director General Interimar
Director Dezvoltare Strategie
SN Nuclearelectrica SA, companie cu rol strategic în sistemul
energetic naţional, are ca misiune producerea de energie
electrică şi termică din surse nucleare şi de combustibil
nuclear necesar operării CNE Cernavodă în condiţii de maximă
siguranţă şi securitate, conform normelor şi standardelor
naţionale şi internaţionale şi de protecţie a mediului şi a
populaţiei.
Prin asigurarea a 20% din necesarul energetic naţional,
SNN SA contribuie la menţinerea preţului pentru populaţie
şi creşterea nivelului de independenţă energetică a României,
răspunzând astfel cerinţelor naţionale şi europene de
eficientizare a sistemului energetic.
efic
CNE Cernavodă,
C
prin cele două unităţi aflate în funcţiune
obţine rezultate
rezult
importante ce reflectă performanţa în operare
şi exploatare, per
performanţa susţinută de creşterea graduală pe
parcursul anilor de fu
funcţionare.
Corolarul
rolarul acestor rezultate susţinute este vizibil în statisticile
internaţionale realizate de Aso
Asociaţia Mondială a Operatorilor
din
in Nuclear (WANO), care plasează
plase
Unitatea 1 - CNE
Cernavodă pe poziţia 3 în topul unităţ
unităţilor nucleare la nivel
global, cu un coeficient de utilizare a puterii in
instalate mediat
pe trei ani (2009-2011) de 96.27%. De asemenea, Unitatea
U
1a
CNE Cernavodă, cu un factor de capacitate de 90%, afe
aferent
perioadei
rioadei de exploatare comercială (1996-2011), este cu 10%
peste
p
este valoarea p
prevăzută în p
proiect.
proiect
În topul unităţilor nucleare din Europa, Unitatea 1 se plasează
pe
e locul 1 şi Unitatea 2 pe locul 9. Se constată că Unitatea 2
de
e la CNE Cernavodă urmăreşte îndeaproape performanţele
Unităţii 1, ceea ce demonstrează că CNE Cernavodă obţine
rezultate susţinute pe termen lung.
Din nefericire, anul 2011 reprezintă un moment dificil pentru
întreaga industrie nucleară din cauza accide
accidentului de la
Centrala nucleară de la Fukushima Daiichi, accident datorat
unor cauze naturale extreme, însă cu impli
implicaţii majore asupra
menţinerii trend-ului ascendent al dezvoltării sectorului
nuclear la nivel global. Evaluarea ssecurităţii nucleare a tuturor
centralelor a fost o cerinţ
cerinţă imediată a accidentului produs
în Japonia, evaluare ce are în vedere creşterea nivelului de
securitate nucleară şi armonizare a măsurilor de securitate
nucleară, prin determinarea unui numitor comun pentru toate
centralele. Testele de stres la care vor fi supuse centralele
nucleare operate de 14 dintre cele 27 de state ale Uniunii
Europene reprezintă o reevaluare a marjelor de siguranţă a
acestora.
În cazul României, ca urmare a cerinţelor Consiliului European
şi a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare,
SNN SA împreună cu proiectanţii CNE Cernavodă (AECL –
Canada şi ANSALDO – Italia) au asamblat o echipă formată
din cei mai buni experţi, care au evaluat modul de comportare
a centralei nucleare de la Cernavodă în cazul unor situaţii
extreme: seism, inundaţii şi combinaţii ale acestora care
extrem
depăsesc valorile folosite în calculele de proiectare, pierderea
depăses
totală a alimentării cu energie electrică şi pierderea totală
a ultimei surse de răcire. Rezultatele
R
au fost incluse întrun raport de reevaluare a marginilor
mar
de securitate nucleară

(stress test) la CNE Cernavodă înaintat CNCAN, în scopul
realizării raportului final de ţară, raport transmis ulterior
rior la
Comisia Europeană.
Concluziile raportului arată că ambele unităţii ale CNE
Cernavodă, aşa cum au fost proiectate, întreţinute
ute şi operate,
îndeplinesc cerinţele stipulate în proiectul iniţial
iţial şi mai mult,
deţin o margine de securitate suficient de mare, în cazul unor
cutremure puternice, inundaţii, pierderii
rii totale a alimentării
cu energie electrică şi pierderii totale a ultimei surse de răcire
sau combinaţii ale acestora.
Rezultatele deosebite recunoscute
ute şi apreciate internaţional,
eficienţă în operare şi un număr
măr redus de opriri neplanificate
sunt datorate nivelui ridicat
at de securitate nucleară, aşa cum
este acesta susţinut de factorul de capacitate.
Astfel, în anul 2011, Unitatea 1 a CNE Cernavodă a produs
o cantitate de energie
ergie de 6.133.868 MWh, la un factor de
capacitate de 99.67%,
9.67%, iar Unitatea 2 o cantitate de energie de
5.613.336 MWh,, la un factor de capacitate de 91.07%. Factorul
Factoru
de capacitate
ate pentru Unitatea 2 este cu atât mai remarcabil cu
cât această
eastă unitate a fost oprită pentru perioada planificată
de mentenanţă.
Amintim, de asemenea, de preocuparea faţă de mediu şi
populaţie, controlul riguros al măsurătorilor efectuate pe
amplasamentul CNE Cernavodă şi în afara acestuia, fap
fapt
susţinut de nivelul emisiilor radioactive, care s-au situat mult
sub limita legală.
Fabrica de Combustibil Nuclear a continuat producţia de
fascicule de combustibil, fabricând în 2011 un număr de 10.800
fascicule
ascicule pentru cele două Unităţi ale CNE Cernavodă. De
asemenea, în martie 2011, FCN Piteşti a realizat fasciculul de
combustibil cu numărul 100.000. Performanţa combustibilului
produs
dus de FCN Piteşti a fost demonstrată de randamentul
ridicat al celor două
ă Unităţi
ţ CNE Cernavodă
Cernavodă.
În sectorul producţiei de energie nucleară, cooperarea
internaţională joacă un rol fundamental
ental în crearea unui
cadru comun de funcţionare. SNN SA este un partener activ în
relaţiile de cooperare internaţională, fiind implicată
cată în misiuni
de evaluare, schimburi de experienţă, dezvoltare tehnică
ehnică şi
profesională, pregătirea specialiştilor şi transferuri de knownowhow, având un singur scop: securitatea nucleară şi dezvoltarea
continuă. Dincolo de aceste date specifice sectorului nuclear
civil, sunt abordate şi aspecte ca reducerea ameninţărilor de
terorism nuclear şi achiziţionarea materialelor nucleare ce
pot fi utilizate în astfel de scopuri.
CNE Cernavodă este parte din această comunitate
internaţională, fapt atestat prin misiunile de evaluare cu o
frecvenţă de 1 la 2 ani, participare la cursuri de pregătire,
schimburi de experienţă, input tehnic şi informaţional la
nivelul conducerii diferitelor organisme internaţionale.
Acest cadru de cooperare internaţională permite o dezvoltare
constantă a capabilităţilor companiei cu accent pe securitate
nucleară şi eficienţă în operare, grija faţă de mediu şi populaţie
prin dezvoltarea continuă a factorului uman, care rămâne
sursa şi resursa de bază pentru orice performanţă.
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Despre companie
pe scurt
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. SNN 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.

S

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 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, asigurând necesarul
rul pentru
funcţionarea Unităţilor 1 şi 2 ale CNE Cernavodă.
vod
Prin intermediul SNN Executiv, societatea
atea se ocupă şi
răspunde de desfăşurarea activităţilorr comerciale şi a
raporturilor de pe piaţa de electricitate..
SNN SA deţine 84,65% din acţiunile
e EnergoNuclear,
dezvoltatorul proiectului pentru realizarea
area şi pune
punerea
în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4 de la CNE
NE Cernavodă.
Cernavod
La nivelul societăţii, managementul este asigurat
gurat de:
de
• Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), care
e reprezin
reprezintă
cel mai înalt nivel de coordonare care analizează
ează 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

Dezvoltarea durabilă

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.

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

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

VAL
ALO
ORILE
Securitate
Securitatea
Securitatea
ecuritatea nucleară reprezintă o preocupare permanentă
a activităţilor noastre.
Grija
rija pentru mediul înconjurător
Respect pentru mediul înconjurător şi grija pentru
generaţiile viitoare.
Eficienţă
Realizări remarcabile care susţin econom
economia naţională.
Încredere
Suntem o companie de
demnă de încredere, un partener
loial şi onest, deschis dialogului, activ implicat în viaţa
comunităţii locale.
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Organigrama

Dumitru Dina
Elena Negulici
Director General Director Economic
Interimar
SNN SA
Director Dezvoltare
Strategie SNN SA

Ionel Bucur
Director
CNE Cernavodă

Nota: Organigrama valabilă 01.08.2012

Gheorghe Andrei
Director FCN
Piteşti

9

Sucursala
CNE Cernavodă
PRODUCŢIA DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ROMÂNIA
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PERFORMANŢE CNE CERNAVODĂ

Factorul de capacitate (GCF) pe anul 2011, clasează
Unitatea 1 pe poziţia I şi Unitatea 2 pe poziţia XIII din 28 de
centrale tip CANDU din lume.

Factorul de capacitate (GCF), de la începerea exploatării
comerciale şi până în anul 2011, clasează Unitatea 2 pe
poziţia V şi Unitatea 1 pe poziţia VIII din 28 de centrale tip
CANDU din lume.

Factorul anual de capacitate brut (GCF) U1
99.67%
91.53%

2010
2009
2008

100.1%
84.83%

2007

97.62%

2006

2011
2010

91.37%

2005

90.08%

2009

2004

89.71%

2008

2003
2002
2001
2000
1999

79.52%

97.24%
90.60%
96.92%
93.23%

89.37%

Factorul de capacitate de la primul paralel
cu Sistemul Energetic Naţional: 93.94%

88.25%
88.30%
84.51%

1998

86.19%

1997

87.27%

1996

2007

91.07%

99.67%

Factorul de capacitate de la primul paralel
cu Sistemul Energetic Naţional: 89.94%
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CNE CERNAVODĂ - UNITATEA 1
EXPLOATARE

6 133 868

5 633 142

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 2011

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

56 982.3
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 1997-2011: 825130.47 Gcal

Consumul de uraniu (U)

Consumul de fascicule de combustibil nuclear

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

96.55
101.02
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 1 469.48
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5 016

total 77 370

529 671

486 790

502 232

461 737

529 112

486 503

500 959

458 675

516 812

473 037

518 157

474 392

503 880

461 719

527 781

485 683

514 213

472 964

530 119

487 777

439 677

477 904

483 028
444 189

Energie produsa (MWh) - Total: 6 133 868
Energie neta (MWh) - Total: 5 633 142
99.67%

ian

feb

mart

apr

mai

iun

iul

93.10

102.00

101.74

101.60

100.70

99.30

98.86

aug

sept

oct

nov

dec

98.55

98.77

100.70

99.32

101.46

41

44

28
25.8

26

26

24

24

27

16

22

22

26

26

32

34

39

39

36

35

45.5

45

52,5

55

Opriri planificate

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

371

5
4

296

4

113

2

2

2

1

1

2

2

1

2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

13

95
2

79

100

51

41

159

5

233

6

383

503

639

Opriri neplanificate

68

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011

Numărul opririlor
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CNE CERNAVODĂ - UNITATEA 2
EXPLOATARE

5 613 336

BRUT

2011
2010
2009
2008
2007

5 177 835

6 001 219

5 537 520

5 593 082

5 158 248

5 997 832
961 986

NET

14 878
3 307.4
5 548
2 549
0

887 239

5 528 108

MWh

2007 2008 2009 2010 2011

Energie termica in perioada 2007-2010: 26 282.4 Gcal

Consumul de uraniu (U)

2011
2010
2009
2008
2007

110.72
102.487
97.55
104

2011
2010
2009
2008
2007

5 752
5 324
5 068
5 404
88

2

fascicule

tone

total 416.757

14

total 21 636

489 663

453 617

507 503

469 816

522 440

482 103

464 813

427 719

511 293

470 524

510 663

469 697

434 984

473 837
99 248

91 574

508 012

524 265

483 998

475 272

438 870

526 327

486 230

468 703

Energie produsa (MWh) - Total: 5 613 336
Energie neta (MWh) - Total: 5 177 835

apr

mai

iun

iul

100.30

100.55

18.90

93.40

97.40

aug

sept

oct

nov

dec

97.50

91.60

99.90

100.33

93.65

11.5

10

24

Opriri planificate

24.5

100.60

mart

26

100.55

feb

25.5

Factor de capacitate al unitatii (%) - Total: 91.07%
ian

2007 2008 2009 2010 2011

211

Durata planificată (zile)

125

141

Opriri neplanificate
5

2007 2008 2009
Numărul opririlor

2

2

2010

2011

83

2

96

3

2007 2008 2009

2010

2011

Durata totală opriri neplanificate (ore)

În anul 2011, la Unitatea 2 au avut loc 2 opriri neplanificate, cu un total de 83 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 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.
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Depozitul se realizează etapizat, incluzând în final 27 de
module de depozitare, 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.
În anul 2011, 6000 de fascicule au fost transferate
rate de la
Unitatea 1 la depozitul uscat. Astfel s-au umplut
plut 10 cilin
cilindri
din modulul 4, pe lângă primii 3 cilindri umpluţi în acest
mod în anul 2010. Capacitatea de stocare
are a unui mod
modul
este de 20 de cilindri.

Piaţa de energie
N Nuclearelectrica
Nuc
SA este Titular al licenţei nr. 5
din 03.12.1999,
03.12.19
acordată de Autoritatea Naţională
de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru
producerea
roducerea de energie electrică.
elect
Ca producător de energie
şi participant la piaţa angro de en
energie din România, în anul
2011 SNN SA a livrat o cantitate de e
energie reprezentând
circa 63.5% din producţia netă a CNE Cernavodă pe
piaţa
aţa reglementată, în baza unor contracte de vânzarecumpărare pe termen lung semnate cu cei 5 furnizori
impliciţi
mpliciţi şi cu cele 8 societăţi zonale de distribuţie.

S

Energia
nergia livrată furnizorilor impliciţi pe baza contractelor
reglementate,
glementate, încheiate pentru cantităţile si preţurile
stabilite de reglementatorul ANRE, alimentează
consumatorii casnici, instituţii social-culturale şşi
consumatori industriali, mici şi mijlocii, care nu au făcut
uz de dreptul de schimbare a furnizorului de energie.
Contribuţia din 2011 a SNN SA la «coşul»
«coş
de energie care
alimentează aceşti consumatori a fost de peste 30% din
volumul coşului, în timp ce
c 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.

În anul 2011, vânzările
e de energie ale SNN SA pe piaţa
concurenţială s-au
u realizat prin contracte încheiate
pe pieţele centralizate,
ralizate, respectiv Piaţa Centralizată a
Contractelor Bilaterale – PCCB şi Piaţa pentru ziua
următoare – PZU, în proporţie de 21.7% din totalul cantităţii
de energie
ergie vândute (din care PZU - 6.1%), cât şi prin
contracte
tracte negociate direct cu alţi producători, furnizori sau
consumatori finali pentru restul de circa 16% din totalul
vânzărilor. Preţul mediu efectiv, în lei/MWh, realizat pentru
energia produsă şi livrată de CNE Cernavodă în anul 201
2011,
ţinând cont de totalul tranzacţiilor de vânzare-cumpărare
energie electrică ale SNN SA, a înregistrat o creştere de
4% comparativ cu preţul realizat în anul anterior
anterior.
SNN SA a asigurat şi în anul 2011, ca şi în anii precedenţi,
alimentarea cu energie electrică pentru consumul propriu
tehnologic
gic al Staţiei de 400 kV Cernavodă, aparţinând de
CN Transelectrica SA,
A, pe baza unui contract de furnizare
negociat între părţi. Alimentarea
rea se face direct din
instalaţiile interne ale CNE Cernavodă,
ă, aşa cum a fost
proiectată iniţial staţia, iar cantitatea de energie
rgie livrată pe
parcursul întregului an a fost de circa 1100 MWh (respectiv
respectiv
0.1% din vânzări).
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, care
au totalizat 151 ore în anul 2011).
Cantităţile respective, reprezentând circa 1,1 % din energia
vândută, au fost achiziţionate din PZU sau în baza unor
contracte de ajutor semnate cu alţi producători de energie
electrică.
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Nuclear Piteşti
n noiembrie 1994, FCN a fost autorizată temporar
de către AECL ca furnizor calificat de combustibil
CANDU-6. După un an de producţie, monitorizat de
AECL, FCN a primit în decembrie 1995 autorizaţia cu
caracter permanent de furnizor calificat de combustibil
CANDU-6, devenind astfel singurul producător calificat din
afara Canadei.

Î

Producţia de combustibil nuclear
2011

10.800

2010

10.810
10.800

2009
9.360

2008

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.

2007

În anul 2011, FCN Piteşti a fabricat o cantitate de 10.800
fascicule livrate integral la CNE Cernavodă, pentru cele
două unităţi aflate în operare, după cum urmează:
• 5760 fascicule fabricate pentru Unitatea 1;
• 5040 fascicule fabricate pentru Unitatea 2.

2003

Au fost astfel efectuate 15 transporturi de combustibil
nuclear către Cernavodă, 8 pentru Unitatea 1 şi respectiv
7 pentru Unitatea 2, cu mijloace proprii de transport,
autorizate de către CNCAN. Cele 152 de transporturi
realizate în perioada 1996-2011 nu au înregistrat nici un
eveniment deosebit.
În perioada 1994-2011, a fost fabricat un număr total de
fascicule de combustibil nuclear de 107.917, din care au
fost livrate pentru cele două unităţi 107.520 fascicule de
combustibil nuclear.
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respectiv, 0,255% pentru Unitatea 2. Rata de defectare
pentru ambele unităţi a fost de 0,01% în 2011 şi de 0,08%.
de la punerea în funcţiune.
Pentru anul 2012, producţia
cţia estimată de fascicule de
combustibil nuclear se ridică la 10.080, pentru asigurarea
funcţionării Unităţilorr 1 şi 2 de la CNE Cernavodă, ce
urmează a fi livrate
e în 7 transporturi a 5040 fascicule pentru
Unitatea 1, şi respectiv 7 transporturi a 5040 fascicule
pentru Unitatea
ea 2.
2011 - Evenimente
15 martie 2011 - fabricarea fasciculului de combustibil
nuclear cu numărul 100.000 destinat Centralei
Nuclearoelectrice de la Cernavodă
Cernavodă.

Un fascicul de combustibil CANDU 6 generează în
reactor, pe durata sa de viaţă de aproximativ 1 an, 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.

20-30 noiembrie 2011 - s-a desfăşurat misiunea
SEDO”Safety Evaluation of Fuel Cycle Facilities During
Operation” a AIEA de la Viena.

Din rapoartele primite de FCN Piteşti de la CNE Cernavodă
în 2011 rezultă că rata de defectare a fost de 0% pentru
Unitatea 1 şi de 0,021% pentru Unitatea 2.
Calitatea înaltă şi performanţa combustibilului nuclear
produs intern au fost dovedite în timpul operării celor
două reactoare. La un factor de ardere mediu de
170 MWh/KgU, rata de defectare de la punerea în funcţiune
până la 31.12.2011 a fost de 0,01% pentru Unitatea 1 şi
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Securitatea nucleară
enţinerea permanentă a unui înalt nivel de
securitate nucleară în toate fazele de realizare şi
exploatare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
este de o importanţă vitală şi constituie prima prioritate
pentru SNN SA.
Securitatea nucleară, ca domeniu, este un ansamblu de
măsuri tehnice şi organizatorice destinate să:
Asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în condiţii
de siguranţă;
- Să prevină şi să limiteze deteriorarea acestora;
- Să asigure protecţia personalului, populaţiei şi a
mediului înconjurător împotriva iradierii sau contaminării
radioactive.
Pe aceste deziderate se bazează şi filosofia de securitate
nucleară a centralelor de tip CANDU6. Această filosofie
are la bază trei principii fundamentale şi anume:
1. Principiul Protecţiei-în-Adâncime, care constă în
atingerea unui nivel ridicat al performanţelor tehnice şi
de securitate nucleară, prin prevederea unor bariere fizice
multiple în calea eliberărilor de radioactivitate spre mediu
(matricea combustibilului nuclear; teaca elementului
combustibil; incinta sub presiune a circuitului primar;
sistemul anvelopei; zona de excludere).
2. Principiul ALARA, ale cărui obiective trebuie să
asigure protecţia personalului de exploatare, a populaţiei
şi mediului înconjurător, prin stabilirea şi menţinerea unei
protecţii adecvate împotriva riscurilor radiologice.
3. Principiul Grupării şi Separării, Gruparea sistemelor
cu funcţii de securitate în două grupuri a fost adoptată în
proiectul centralei cu scopul de a prevede protecţia CNE
împotriva unor evenimente de cauză comună care ar
produce distrugeri pe zone întinse din centrală, în acelaşi
moment de timp.

M
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Programul de radioprotecţie la CNE Cernavodă
Obiectivul principal al programului de radioprotecţie
ecţie
operaţională al SNN SA este menţinerea expunerilor
punerilor
profesionale la un nivel cât mai scăzut tehnic
ehnic posib
posibil,
conform principiului ALARA. Eficienţa politicii
oliticii ALARA a
CNE Cernavodă este urmărită prin stabilirea,
irea, urmărirea şşi
raportarea indicatorilor de performanţă pe baza experie
experienţei
de exploatare internă şi externă.
Indicatorii de performanţă de radioprotecţie
rotecţie ne dau o
măsură a eficienţei programelor de radioprotecţie în
optimizarea expunerii la radiaţii a personalului
nalului centralei.
centra
Dozele colective înregistrate la Cernavodă
odă se situează
situe
considerabil sub valorile medii multianuale înregistrate la
l
nivel mondial pentru centrale de acelaşi tip, fapt
apt evidenţiat
şi de benchmarking-ul de radioprotecţie organizat
anizat de
d
COG.
În anul 2011, doza colectivă realizată a fost de 393 om mSv,
Sv
doza anuală medie pentru lucrătorii cu doze înregistrabile
a fost de 0,45 mSv, iar doza individuală maximă a fost de
5,13 mSv. În România, fondul natural de radiaţii la care
suntem expusi este de 2,4 mSv/an.
La sfârşitul anului 2011, s-a înregistrat o valoare de 56,2
om/mSv doza internă colectivă, reprezentând 14,3% din
doza totală la nivel centrală.
Departamentul Radioprotecţie elaborează şi transmite
periodic rapoarte privind evoluţia dozelor colective şi
a indicatorilor de performanţă ALARA, crescând astfel
implicarea personalului centralei în procesul de control şi
optimizare a expunerii profesionale la radiaţii ionizante.
Realizarea acestor obiective este urmărită prin procesul
ALARA, iar comitetele ALARA îşi desfăşoară
făşoară activitatea cu
rezultate excelente.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.4

3.81

0.76

1.29

1.25

1.26

1.12

1.26

1.17

1.42

1.15

0.74

0.77

0.57

0.85

0.45

Limita legală pentru doza totală efectivă pentru personalul expus este de 20 mSv/an, iar limita
mita administrativă este de
18 mSv/an. Niciuna dintre aceste limite nu a fost depăşită. În România, fondul natural de radiaţii la care suntem expuşi
este de 2,4 mSv/an.

Evolutia dozelor colective om mSv/unitate CNE Cernavoda în comparatie cu media CANDU – 6.
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Cu o doză medie pe unitate de 196,5 om mSv, CNE
Cernavodă a realizat cea mai bună perfo
performanţă a centralei
până în prezent, şi conform inform
informaţiilor la zi una dintre
cele mai bune din lume, după cum reiese şi din grafic.
Rezultatele testelor de stres la CNE Cernavodă
În urma accidentului nuclear de la CNE Fukushima
provocat de un cutremur şi un val tsunami în data de 11
martie 2011, Consiliul European a decis pe 25 martie 2011 că
“securitatea nucleară a tuturor centralelor nucleare din UE
trebuie revizuită în baza unor evaluări de risc transparente
şi extinse – STRESS TESTS”. CNE Cernavodă a realizat în
anul 2011 reevaluarea marginilor de securitate nucleară
şi a înaintat raportul final către Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nucleare la data de 28.10.2011.
Contr
Concluziile
onclu
raportului arată că ambele unităţi ale CNE
Cernavodă, aşa cum au fost proiectate, întreţinute şi
Cernavod
operate, îndeplinesc cerinţe
cerinţele stipulate în proiectul iniţial
şi deţin o margine de securitate
securita suficient de mare în cazul

unor cutremure puternice, inundaţii, pierderii totale a
alimentării cu energie electrică
ctrică şi pierderii totale a ultimei
surse de răcire sau combinaţii ale acestora.
cestora.
Raportul cu privire la rezultatele testelor
or de stres este
public şi poate fi accesat pe pagina de Internet
rnet a CNE
Cernavodă, la adresa: www.cne.ro.
Programul de radioprotecţie la FCN Piteşti
La Sucursala FCN Piteşti, tot personalul este calificat
ca personal expus profesional la radiaţii ionizante din
categoriile A şi B de expunere, conform normelor CNCAN.
Doza colectivă a personalului expus profesional în anul
2011 a fost de 0.978 mSv, cu 1,7% mai mică, comparativ
cu cea din 2010. 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
rintr-un control riguros al proceselor centralei,
emisiile radioactive în aer şi apă s-au situat
sub limitele 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 2011 de
0.00361 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.

Volumul total al deşeurilor radioactive (solide, lichide
chide
organice şi solide inflamabile) generate de operarea
Unităţilor 1 şi 2 până în prezent este de 452.28 m3. Aceste
deşeuri sunt stocate în Depozitul Intermediar
mediar pentru
Deşeuri Radioactive, depozit destinat stocării
ării intermediare
a deşeurilor slab şi mediu active, aflat pe amplasamentul
centralei. În 2011, volumul deşeurilor
urilor slab şi mediu
radioactive provenind de la cele două unităţi a fost de 52,1
).
m3 (cu excepţia răşinilor uzate).

Impactul radiologic asupra populaţiei şi mediului
Impact

Volumul deşeurilor solide
de radioactive.
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3.419
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Doza anuala legala pentru populatie: 1000 microSV
În 2011 doza medie anuala suplimentar
suplimentara datorata functionarii
CNE Cernavoda a reprezentat num
numai 0.36% din doza legala

Începând din anul 2008,
2008 rapoartele includ emisiile cumulate
de la cele două unităţi în exploatare.
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Volumul deseurilor solide
olide slab si mediu radioactive
total în 15 ani de functionare: 452.28
52.28 (m3)

Începând cu anul 2007, graficul prezintă volumul
olumul 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 0,4211x109m3 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 2011 de 1x109 m3 efluenţi gazoşi radioactivi,
cu o concentraţie a uraniului de maxim 5μgU/m3, ceea ce
înseamnă maxim 5kgU/an. Ca urmare a bunelor rezultate
înregistrate prin aplicarea principiului ALARA (As Low As
Reasonable Achievable), începând cu 01.01.2011, în urma
solicitării 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
7 tone (36 butoaie). În anul 2011, 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
ctivităţile preventive orientate spre organizarea
riguroasă şi controlul lucrătorilor sunt structurate
astfel încât să fie evidenţiat specificul pentru cele
trei entităţi organizatorice din cadrul SN Nuclearelectrica
SA: CNE Cernavodă, FCN Piteşti şi SNN Executiv.
În 2011, activităţile de îmbunătăţire continuă a medicinei
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 medicină şi protecţia muncii prin integrarea
cât mai mult posibil a proceselor deja stabilite.

A

CNE Cernavodă este ferm angajată să îşi menţină
performanţa în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii la
nivelul de excelenţă promovat în industria nucleară.
Securitatea angajaţilor nu este doar un obiectiv formal ce
derivă din legislaţia în domeniu, ci este o recunoaştere a
rolului esenţial pe care întreg personalul îl manifestă zi de
zi în exploatarea în siguranţă a centralei.
În 2011, organizaţia CNE Cernavodă, prin procese
combinate, precum observare şi îndrumare, autoevaluare,
raportarea neconformităţilor, învăţarea din experienţa
internă şi internaţională, şi-a consolidat practicile de lucru
în zonele:
- identificarea şi evaluarea pericolelor, ca parte a pregătirii
preliminare a lucrărilor;
- supervizarea în teren a lucrărilor;
- verificarea colegială, ca modalitate de corectare a
comportamentelor riscante.
O componentă a managementului sănătăţii şi securităţii
muncii, comunicarea cu personalul, pe aspectele şi
condiţiile de sănătate şi securitatea muncii şi-a adus,
24

de asemenea, o contribuţie importantă la îmbunătăţirea
bunătăţirea
practicilor de lucru. Astfel, s-au organizat întâlniri
tâlniri bilunare
bilu
la nivel de conducere şi execuţie cu reprezentanţi
ntanţi ai Direcţiei
de Producţie şi Departament RP, SM şi PSI.
SI. Aceste întâln
întâlniri
au înlesnit o comunicare directă în subiectele
biectele curente
curent de
securitatea muncii şi radioprotecţie precum şi iniţierea
operativă a măsurilor corective corespunzătoare.
unzătoa
Rezultatul concret al acestor eforturi îl reprezintă
eprezintă numărul
tot mai scăzut al deficienţelor de performanţă
rmanţă umană
uman în
raport cu nivelul riscurilor asociate. Rămâne
ne în continuare
continua
o provocare îmbunătăţirea performanţelor contractorilor
care, cel puţin în oprirea planificată a unei unităţi,
nităţi, câ
când
creşte semnificativ numărul de lucrări şi, implicit
plicit de
personal, sunt principalii contributori la extinderea
erea
riscurilor de accidentare.
Supravegherea sănătăţii angajaţilor s-a desfăşurat într-un
cadru riguros documentat, fiind completat cu sesiuni de
educaţie medicală orientate pe cazuistica identificată din
controlul medical şi pe statisticile privind incidenţa bolilor
generate de solicitările vieţii moderne.
La FCN Piteşti, 430 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). 19 angajaţi ai FCN au permise
de exercitare activităţi în domeniul nuclear de nivel 2 pe
domeniile Materie Primă Nucleară, Surse Deschise de
e
Radiaţii, Transportul Materialelor Radioactive
dioactive eliberate de
CNCAN.

Planuri de urgenţă
ână în prezent, nicio centrală nuclearoelectrică de tip
CANDU nu a înregistrat evenimente sau accidente
care să amen
ameninţe sănătatea sau securitatea
populaţiei.
opulaţiei. În ciuda faptului că aceste riscuri sunt reduse
la minim, deoarece centrala este
est prevăzută cu sisteme de
securitate nucleară destinate a preven
preveni şi a face faţă unor
astfel de evenimente, se iau măsuri suplim
suplimentare pentru
protecţia
rotecţia populaţiei şi a mediului.
mediulu
Printre acestea menţionăm pregătirea pentru situaţii
de
e urgenţă, impusă de legislaţia naţională ca o condiţie
obligatorie
bligatorie pentru autorizarea exploatării unei centrale
nuclearoelectrice.
uclearoelectrice. La centrala nuclearoelectrică de la
Cernavodă,
ernavodă, 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-a
s-au desfăşurat
exerciţii de urgenţă naţionale şi internaţion
internaţionale: “AXIOPOLIS
‘95”, “SAFE POWER ‘96”, “PHOENIX ’97
’97”, “DOBROGEA ’98”,
“DUNĂREA ’99”, “MILLENIUM ’00”
’00”, “AXIOPOLIS ’01”, “EURO
’02”, “CHALLENGE ‘03”, “EUXIN ’04”, “CONVEX-3 ‘05”,
“START ‘06”, “EUROPA ‘07”, “OLIMPIA ‘08”, “AXIOPOLIS
‘09”, “FĂURAR ‘10” şi “GERAR ‘11”.
La data de 10 aprilie 2006 a fost pus în funcţiune Centrul de
Control al Urgenţei de pe Amplasament, un spaţiu special
amenajat de unde se asigură conducerea şi coordonarea
activităţilor de răspuns într-o situaţie de urgenţă. În anul
2011, s-au efectuat lucrări de consolidare a Centrului
de Control al Urgenţei de pe Amplasament, în vederea
calificării acestuia la un seism de nivel DBE (Cutremur
Bază de Proiect, corespunzător unei valori a acceleraţiei
orizontale maxime la nivelul solului de 0.2 g).
De as
asemenea, CNE Cernavodă a continuat derularea
proiectului de amenajare a Centrului de Control al
proiectu
Urgenţei din Afara Amplasamentului, care va fi amenajat
la Constanţa (la aproximati
aproximativ 60 km depărtare de CNE
Cernavodă), cu scopul de a asigura conducerea şi

P

coordonarea activităţilor
lor de răspuns într-o situaţie de
urgenţă, în cazul în care Centrul de Control al Urgenţei de
pe Amplasamentt nu este disponibil.
Pentru a consolida
nsolida şi a spori eficienţa activităţilor de
răspuns la
a situaţii de urgenţă, în cadrul Programului
Regionall de Excelenţă privind Energia Nucleară Sigură
– Programul de Cooperare Norvegia - România, CNE
Cernavodă şi CNCAN au participat la finalizarea unui
document tehnic al Agenţiei Internaţionale de Energie
Atomică de la Viena, aferent planului şi procedurilor d
de
urgenţă pentru centralele de tip CANDU
CANDU.
Acţiunile realizate de CNE Cernavodă după producerea
accidentului de la Fukushima includ elaborarea şşi
implementarea
mplementarea unor noi proceduri de răspuns la urgenţă în
cazul unor situaţii care ar putea duce la pierderea totală a
alimentării cu energie electrică sau la pierderea capacităţii
de îndepărtare
ărtare a căldurii reziduale din bazinul de stocare a
combustibilului uzat, precum şi a unor proceduri specifice
de răspuns la accidente severe,
e, pregătirea specifică a
personalului pentru utilizarea noilor proceduri,
oceduri, asigurarea
unor facilităţi de alimentare cu energie electrică
rică din surse
suplimentare independente, constând în generatoare
eratoare
diesel mobile şi implementarea unor modificări de proiect
ect
pentru asigurarea de surse suplimentare de apă de răcire
în cazul unui accident sever.
Pentru a menţine buna cooperare cu Autorităţile Publice
competente privind răspunsul la situaţiile de urgenţă,
SNN SA promovează o bună colaborare cu autorităţile
naţionale, iar CNE Cernavodă cu autorităţile locale (din
oraşul Cernavodă şi din judeţul Constanţa). În acest context
CNE Cernavodă a amenajat două facilităţi importante
pentru oraşul Cernavodă, şi anume: Centrul Local pentru
Situaţii de Urgenţă al Primăriei Cernavodă la Centrul CNE
Cernavodă de Informarea Cetăţenilor din oraşul Cernavodă
şi Zona de Decontaminare, din cadrul Spitalului Orăşenesc
Cernavodă.
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Activităţi de
dezvoltare
În anul 2011, activităţile de investiţii au avut în vedere:
• Creşterea nivelului tehnic de exploatare, prin
implementarea programelor de modificări şi modernizări;
• Rambursarea ratelor aferente creditelor contractate
pentru realizarea şi punerea în funcţiune a Unităţii 2;
• Asigurarea surselor proprii corespunzătoare cotei
de participare a SNN SA la capitalul social al companiei
de proiect care va finaliza Unităţile 3 şi 4 de la CNE
Cernavodă.
În 2011, SNN SA a continuat derularea investiţiilor pentru:
• Depozit Intermediar de Combustibul Ars (DICA);
• Instalaţie de detritiere D2O (U1+U2).

a activităţilor nucleare la CNE Cernavodă;
• De asemenea, este de menţionat faptul că, în ciuda
numeroaselor probleme apărute în derularea activităţilor
asociate proiectului de retehnologizare a Staţiei de
Tratare a Apei (STA), în luna decembrie au fost obţinute
primele cantităţi de apă demineralizată produsa de noua
instalaţie;
• Extinderea sistemului de alarmare pe contacte
ontacte cu
dispozitivul Remote Scanner;
• A fost achiziţionat primul transformator
tor de evacuare
putere prevăzut în proiectul de retehnologizare
ehnologizare trafo
evacuare putere, proiect având o eşalonare
alonare pe 10 ani.

CNE Cernavodă derulează un program de modernizare/
reabilitare a sistemelor centralei, astfel încât funcţionarea
celor două unităţi aflate în operare să se realizeze în
condiţii de siguranţă
s
atât pentru personalul angajat, cât şi
pentru populaţia din zonă. Programul vizează de asemenea
desfăşurarea lucrăril
lucrărilor de investiţii necesare asigurării
logisticii
gisticii pentru desfăşur
desfăşurarea activităţilor specifice CNE
Cernavodă (extindere reţea calculatoare, extinderi/
modernizări ale clădirilor aferente CNE Cernavodă, etc.).
Programul a fost elaborat pe un orizont
o
temporal
mediu-lung
ediu-lung (până în 2023), planul strategic fiind revizuit în
mod periodic sau ori de câte ori se dovedeşte neces
necesar.
Astfel, în anul 2011, programul de investiţii a suferit o serie
de
e modificări şi revizii faţă de varianta aprobată la sfârşitul
anului
nului 2011, ca urmare, în principal, a apariţiei lucrărilor
de
e investiţii identificate ca necesare după evenimentul
de
e la Fukushima, pentru îmbunătăţirea răspunsului CNE
Cernavodă la dezastre naturale (din afara bazelor de
proiectare).
Printre lucrările importante din program derulate
deru
în anul
2011
011 reamintim:
• Extinderea reţelei de calculatoare
calculatoa
în clădirile
tehnologice ale U1 şi U2 - s-a finaliza
finalizat principalele lucrări
de C+M şi punere în funcţiune;
• Extindere şi modernizare
modern
sistem protecţie fizică;
• Lucrări de instalare de sisteme de alarmă, antiefracţie
- proiectare, achiziţionare echipamente, instalare, punere
în funcţiune a sistemelor de protecţie fizică aferente
Pavilionului 6 (NOB) şi Centrului Alternativ de Coordonare
a Urgenţei (CCUA);
• Lucrări de proiectare, achiziţionare echipamente,
instalare, punere în funcţiune a sistemelor de protecţie
fizică pentru Pavilionul Administrativ cu 2 unităţi în
exploatare;
• Lucrări de proiectare, asigurare, instalare şi punere în
funcţiune sisteme de control acces şi supraveghere zone
vitale şi zone speciale aferente unităţilor U1 şi U2 a CNE
Cernavodă;
• Implementare IAS - Sistem informatic de administrare

FCN Piteşti
• Modernizarea liniei de
e fabricaţie fascicule combustibile
în vederea optimizării fluxului
luxului de fabricaţie şi a îmbunătăţirii
produsului finit ;
• Lucrări de modernizare sisteme de protecţie fizică.
CNE Cernavodă
vodă Unităţile 3 şi 4
Istoricc
• 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.
• 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
g
de înfiinţare a noii companii responsabilă
cu finalizarea proiectului.
lui. În urma depunerii ofertelor, 6
companii au fost selectate pentru realizarea proiectului.
După runde de negocieri cu investitorii
rii selectaţi, care
au avut loc în perioada decembrie 2007-noiembrie
embrie 2008,
Guvernul a aprobat, prin Hotărârea de Guvern 1565/2008,
65/2008,
Acordul de Investiţii şi Actul Constitutiv al companiei de
proiect, 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
Germană (9.15%).
În prezent, SN Nuclearelectrica SA deţine 84,65% din
acţiuni, ca urmare a retragerii din proiect a companiilor
RWE, Iberdrola, GDF Suez şi CEZ şi a achiziţionării de către
SNN SA a cotelor de participaţie ale acestora. ENEL şi
Arcelor Mittal şi-au păstrat participaţiile iniţiale.
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Începutul anului 2011 a adus pentru EnergoNuclear
semnarea unui nou Acord de Investiţii între SNN SA,
ArcelorMittal şi Enel. Acest acord conţine prevederi privind
activitatea şi bugetul EnergoNuclear pentru perioada
următoare a fazei de pre-proiect.
EnergoNuclear a continuat o serie de acţiuni majore
pentru faza de pre-proiect. Prin urmare, a fost continuată
derularea procesului de achiziţie a contractului de
Inginerie,
g
Procurare şi Construcţie (IPC), procedură lansată
în 16.09.2010. În acest sens, EnergoNuclear a primit la data
de 17.01.2011 scrisorile de intenţie, însoţite de documentele
de calificare din partea a 3 companii. Comisia de evaluare a
analizat în prima parte a anului 2011 documentaţia depusă,
iar în luna aprilie 2011, EnergoNuclear a anunţat că a
calificat 2 candidaţi: consorţiul format din SNC LAVALIN
NUCLEAR INC., ANSALDO NUCLEARE SPA şi ELCOMEX
IEA SA, având ca lider SNC LAVALIN NUCLEAR INC., şi
consorţiul condus de compania ATOMTECHNOPROM. La
sfârşitul lunii septembrie, EnergoNuclear a transmis către
aceştia specificaţia tehnică de ofertare stabilind ca dată de
depunere a ofertelor, 26 ianuarie 2012.
De asemenea, în 2011 au continuat consultările cu
specialistul financiar - Royal Bank of Scotland Plc.
Frankfurt - în vederea definitivării modelului financiar ce
va fi folosit la Unităţile 3 şi 4.
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Paşi importanţi au fost realizaţi în lunile aprilie şi mai 2011,
când autoritatea de autorizare şi reglementare în domeniul
nuclear - CNCAN - a aprobat strategia de elaborare a
documentaţiei suport, în vederea obţinerii autorizaţiei de
securitate nucleară pentru faza de construcţie, respectiv
documentele bază de autorizare şi ghidurile de proiectare
de securitate nucleară pentru Unităţile 3 şi 4.
În paralel, studiul hazard seismic a fost actualizat conform
normelor pentru centralele noi. După elaborarea lui de
către consultantul de specialitate al EnergoNuclear,
acesta a fost revizuit de o comisie de experţi interni şi de o
misiune a AIEA.
La sfârşitul lunii iulie 2011, EnergoNuclear
ear a încheiat
un nou contract cu AECL (în prezent Candu
ndu Energy Inc.),
Inc.)
având ca scop evaluarea preliminară
ă a principale
principalelor
echipamente la noile cerinţe seismice
ice şi elaborarea
documentaţiei suport pentru emiterea Scrisorii de Confort
de către CNCAN. Această documentaţie
e reprezintă o etapă
intermediară înainte de finalizarea documentaţiei
umentaţiei suport
pentru emiterea autorizaţiei de construcţie.
ie
EnergoNuclear va continua în 2012 procedura
a de achiziţie a
contractului de Inginerie, Procurare, şi Construcţie
ucţie pent
pentru
Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, care se va finaliza
liza prin
atribuirea contractului ofertantului câştigător, precum
m şi
celelalte activităţi din Acordul de Investiţii necesare luării
deciziei de investire în proiect.

Responsabilitatea
social corporatistă
Î

n cadrul programului SN Nuclearelectrica SA de
responsabilitate socială corp
corporatistă, anul 2011 a
reprezentat o continuare a lucră
lucrărilor la o serie de
obiective edilitare, sociale şi culturale prevăzute de
“Programul
Programul social de urgenţă pentru îmbunătăţirea
îmbun
condiţiilor de viaţă pentru Cernavodă şi pentru personalul
de construcţie şi operare a centralei”, iniţiat în 1991 şi
reactualizat
actualizat prin HG 1081/11.09.2003.
În cadrul programului au fost finalizate şi date în folosinţă,
până
nă în prezent comunităţii locale, în calitate de beneficiar,
un număr de 11 obiective.
Astfel, sub coordonarea şi finanţarea CNE Cernavodă, s-au
continuat lucrările de extindere a sistemului de alimentare
cu energie termică a oraşului Cernavod
Cernavodă. Investiţia
reprezintă o necesitate care vizează atât o eficientizare
a utilizării agentului termic furnizat că
către oraş, cât şi o
creştere a standardului de viaţă şi a p
procentajului populaţiei
cernavodene care beneficiază de această facilitate.
ÎÎn oraşull Cernavodă
C
d este în construcţie Centrul de
Instruire şi Agrement pentru tineret şi copii, proiect care,
deşi finanţat cu fonduri de la bugetul de stat, a necesitat
resurse importante de management asigurate de către
CNE Cernavodă. Până la sfarşitul anului 2011 s-au realizat
aproximativ 44% din lucrări.

ALTE EFECTE SOCIALE ŞI EC
ECO
ONOMICE
MICE::
• Asigurarea
igurarea în prezent a peste 1650 locuri de muncă;
• Asigurarea încălzirii oraşului Cernavodă, aproximativ
70% din locuitorii oraşului Cernavodă, la cel mai mic tarif
(30 lei/Gcal);
• Contribuţii la bugetul local (impozit teren, clădiri, cota
cot
din impozitul pe salarii etc.) în valoare de 12.820.240 lei în
anul 2011
2011;
• Contribuţii la bugetul de stat ca impozit pe salarii în
valoare de 22.080.000 lei;
• Asigurarea de spaţii de cazare pentru un număr de
aproximativ 700 salariaţi.
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Resurse
umane
A

ctivitatea desfăşurată pe parcursul anului 2011 în
domeniul Resurselor Umane a avut ca principale
obiective:
• menţinerea stabilităţii personalului, prin luarea unor
măsuri adecvate de motivare profesională şi financiară;
• continuarea politicii de dezvoltare a programelor de
instruire continuă a personalului, în vederea îmbunătăţirii
performanţelor acestuia;
• continuarea politicii de apreciere a valorii profesionale
şi recunoaşterea meritelor individuale;
• aplicarea de programe de pregătire concentrate pe
necesităţile activităţilor din societate care presupun un
grad ridicat de cunoştinţe în domeniul securităţii nucleare,
managementul riscurilor, asigurarea calităţii, situaţii de
urgenţă etc.
urge

În anul 2011, programele de pregătire continuă ale
personalului din CNE Cernavodă au fost evaluate de către o
echipă de experţi WANO, care au apreciat pozitiv facilităţile
de pregătire, cunoştinţele şi experienţa personalului.
Aproximativ 30% din personalul societăţii a participat
la cursuri, seminarii, instructaje, conferinţe în ţară
ră şi
străinătate, calificativele obţinute la evaluarea participării
rticipării
la aceste cursuri fiind în proporţie de 90% încadrate
drate la un
grad superior.
În ceea ce priveşte colaborarea cu partenerii
tenerii de dialog
social, în cursul anului 2011 a fost modificat, prin Act
adiţional, Contractul colectiv de muncă
ncă valabil în societate,
ţinând cont de prevederile Legii nr.62/10.05.2011.
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Sistemul de management

al calităţii
N Nuclearelectrica SA a dezvoltat şi menţine un
Sistem General de Management al Calităţii (SMC),
care se conformează prevederilor Legii 111/1996 şi
Normelor de Management al Calităţii în domeniul nuclear
(NMC), emise de CNCAN, aplicabile.
SMC aplicat de SNN SA, descris în Manualul Sistemului
de Management al Calităţii, conţine direcţii de dezvoltare
şi implementare a sistemului de management din cadrul
SNN Executiv şi din cadrul sucursalelor CNE Cernavodă
şi FCN Piteşti. Dezvoltarea şi monitorizarea SMC în
cadrul SNN SA este coordonată şi monitorizată de către
Departamentul de Management al Calităţii (DMC) din SNN
Executiv.
SMC al SNN Executiv a fost reautorizat în anul 2011 de
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Com
(CNCAN) pentru activităţi de conducere în domeniul nuclear
(Autorizaţia nr
nr. SNN EX-01/2011 din 01.05.2011).
În prezent, în cadr
cadrul SNN Executiv continuă procesul de
tranziţie la un sistem de management integrat, conform
cu cerinţele standardului A
AIEA GS-R-3 cu includerea
cerinţelor sistemului de Control managerial conform
OMFP 946/2005.
Sucursalele
cursalele CNE Cernavodă şi FCN Piteşti au dezvoltat
şi menţin sisteme de management specifice pentru
activităţile lor, după cum urmeaz
urmează:

S

CNE
NE CERNAV
RNAVO
ODĂ
D - Sucursala din cadrul SNN SA
responsabilă
esponsabilă pentru exploatarea Unităţilor 1 şi 2 şi a
Depozitului
epozitului Intermediar de Combustibil Ars are dezvoltat
şi implementat un Sistem de Management Integrat care
se conformează prevederilor Legii 111/1996, Normelor
de Management CNCAN, standardului AI
AIEA GS-R-3
şi standardelor internaţionale ISO 1400
14001:2004, OHSAS
18001:2007 şi ISO 27001:2005
Sistemul de management al CNE Cernavodă
Ce
este autorizat
de CNCAN conform cerinţe
cerinţelor legii 111/1996 pentru
activităţi de exploata
exploatare, proiectare, aprovizionare, reparaţii
şi întreţinere în domeniul nuclear. În cursul anului 2011,
Sistemul de Management a fost evaluat de o echipă de
experţi AIEA care au verificat gradul de aliniere la cerinţele
standardului GS-R-3, precum şi modul de implementare
a acestor cerinţe. Raportul de evaluare a identificat
atât aspectele pozitive, cât şi o serie de recomandări
şi îmbunătăţiri care au fost deja implementate. Astfel,
CNE Cernavodă a restructurat sistemul de management
conform cerinţelor GS-R-3 şi a finalizat definirea structurii
proceselor sistemului de management.

Cerinţele standardelor ISO 14001:2004 (pentru Sistemul
de Management de Mediu) şi OHSAS 18001:2007 (pentru
Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii
Ocupaţionale) sunt incluse în documentele Sistemului de
Management Integrat al CNE Cernavodă, conformarea
la aceste cerinţe fiind verificată de către Organismul
ul de
certificare SRAC. În anul 2011 a fost efectuat auditul
uditul de
supraveghere, CNE Cernavodă păstrându-şi certificarea.
ertificarea.
De asemenea, cerinţele Sistemului de Management
anagement al
Securităţii Informaţiei din standardul ISO/IEC
IEC 27001:2005 au
fost integrate în documentele Sistemului
ului de Management
Integrat al CNE Cernavodă, verificarea
carea conformării fiind
făcută de firma olandeză Det Norske Veritas în cadrul
auditului de supraveghere ce
e a avut loc la sfârşitul lunii
noiembrie a anului 2011.
Concluziile evaluărilor au fost pozitive, înregistrându-se
doar câteva recomandări
dări de îmbunătăţire, recomandări ce
au fost sau sunt în curs de implementare şi care contribuie
la îmbunătăţirea
a continuă a performanţelor sistemului şi,
implicit a performanţelor
formanţelor CNE Cernavodă.
Aspectele
e arătate mai sus sunt susţinute de rezultatele
remarcabile
cabile obţinute în operarea Unităţilor 1 şi 2 de la
Cernavodă
rnavodă în cursul anului 2011.
FCN PITEŞTI
PITEŞT - Sucursala din cadrul SNN SA responsabilă
pentru fabricarea combustibilului nuclear de tip CANDU
6 a dezvoltat şi implementat un Sistem de Managemen
Management
Integrat, având autorizată de către CNCAN componenta
Sistem de Management de Mediu, dezvoltată în vederea
certificării componenţei Sistem de Management al
Sănătăţii şi Securităţii (SMSSO).
Se află în implementare alte componente (ex. Protectie
fizică, Securitatea
ea radiologică, Garanţiile nucleare etc)
şi în dezvoltarea componentelor
ponentelor Control Managerial
şi funcţionarea în siguranţă a fabricii
abricii (Safety during
Operation).
În anul 2011, Sistemul de Management al Calităţii s-a
aflat sub incidenta autorizaţiei nr. 10-037, valabilă
ă până
la 17.09.2012, iar Sistemul de Management de Mediu sub
b
incidenta certificatului nr. TIC 15 104 7402, valabil până la
2013-09-27.
De asemenea, în anul 2011 s-a finalizat documentaţia
specifică necesară certificării Sistemului de management
al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, în conformitate cu
cerinţele standardului OHSAS 18001:2007. S-a stabilit ca
obiectiv certificarea acestui sistem de către un organism
de certificare recunoscut în trimestrul IV 2012.
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Relaţii publice şi
comunicare
nul 2011 a fost marcat de accidentul nuclear de la
Fukushima din Japonia, care a afectat încrederea
populaţiei în energia nucleară. Politica de
comunicare a SN Nuclearelectrica SA a fost adaptată la
noul context, având ca principal obiectiv demonstrarea
securităţii nucleare a CNE Cernavodă şi recâştigarea
încrederii populaţiei.
Apreciem că SNN SA a depăşit criza de imagine a energiei
nucleare provocată de accident cu succes, având în vedere
rapoartele de monitorizare a presei din perioada martieaprilie 2011, când s-au realizat numeroase materiale
informative, interviuri, emisiuni şi vizite la CNE Cernavodă,
într-o manieră promptă şi transparentă. Astfel, din totalul
de 292 de articole apărute în presă despre energia nucleară
şi despre SNN SA în luna martie 2011, un număr de 207
articole au fost favorabile, 65 neutre şi doar 20 negative.
Cunoscând faptul că un public mai bine informat este
favorabil într-o mai mare măsură energiei nuclere, SNN SA
a realizat în anul 2011 un sondaj de opinie publică la nivel
naţional, cu privire la gradul de încredere şi acceptanţă a
utilizării acestei surse de energie în România. Rezultatele
au scos în evidenţă necesitatea de a elabora şi implementa
campanii de informare la nivel naţional, cu privire la
siguranţa şi beneficiile energiei nucleare pentru România,
bazate pe transparenţă şi promptitudine.
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.

A
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Politica de relaţii publice a SNN SA are următoarele
rmătoarele
obiective:
• Creşterea gradului de înţelegere şi acceptanţă a
energiei nucleare pe plan naţional şi internaţional;
ernaţion
• Menţinerea unei imagini pozitive a SNN SA
SA;
• Contracararea acţiunilor cu impact
act negativ asupra
dezvoltării programului energetic naţional.
n
Un volum considerabil de materiale tipărite, precum
broşuri, pliante şi materiale de informare
re a fost elab
elaborat
şi distribuit publicului, factorilor de opinie,
e, mass-mediei,
mass-medi
organizaţiilor non-guvernamentale, în licee şi universităţi.
SNN SA a acordat o atenţie deosebită informării
formării şi
educării tinerei generaţii. În baza unui acord de colaborare
olaborare
încheiat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
reşti,
SNN SA a derulat “Programul de Informare a Tinerei
Generaţii privind Energetica Nucleară”, care a constat
într-o serie de 4 seminarii organizate pentru elevii din
şcoli şi licee din Bucureşti. Pe parcursul lunilor martieiunie, seminariile au reunit peste 350 de participanţi întrun cadru dinamic şi interactiv. Programul de informare
a fost elaborat şi implementat în colaborare cu Asociaţia
Română Energia Nucleară şi Forumul Atomic Român.
În cadrul aceluiaşi parteneriat cu cele două ONG-uri,
SNN SA desfăşoară începând cu anul 2010, o campanie
de informare la nivel naţional, intitulată Talk N’Future,
adresată tuturor segmentelor de populaţie, cu mesaje
adaptate necesităţilor de informare şi specificului fiecăruia.
Campania include atât acţiuni dedicate
ate tinerei generaţii,
cât şi seminarii şi întâlniri cu factorii
orii de decizie, massmass

media şi autorităţi.
SNN SA a organizat şi participat, de asemenea, la diverse
evenimente şi manifestări ştiinţifice, precum:
• 12 aprilie, SNN SA recompensată în cadrul Galei
Businessului Românesc pentru perfomanţele deosebite
ale Unităţilor 1 şi 2 de la CNE Cernavodă;
• 16-20 octombrie, Simpozionului Internaţional de
Energie Nucleară (SIEN 2011), în cooperare cu Asociaţia
En
Română “Energia Nucleară” şi Forumul Atomic Român,
Român
găzduit la Bucureşti.
B
SIEN 2011 a reunit peste 200 de
participanţi din ţară şi din străinatate într-un cadru
dinamic, interactiv, de înaltă ţinută tehnică;
• 17 noiembrie, SNN primeşte
prim
premiul pentru “Cel mai
performant management”, în cadrul
c
Galei România Top
100 companii, acordat de agenţia Finm
Finmedia.
Strategia de comunicare a SNN SA ccuprinde atât
componenta
omponenta naţională, cât şi componenta
component
locală,
principalul vector de informare şi promovare a energiei
nucleare
ucleare în comunitate fiind CNE Cernavodă
Cernavodă.
În 2011, în cadrul Programului “Uşi deschise”, iniţiat de
către
ătre CNE Cernavodă, peste 2350 de persoane, incluzând
elevi,
evi, studenţi, reprezentanţi ai mass-media, autorităţi
locale şi naţionale, membri ai ONG-urilor din România au
vizitat centrala.
De asemenea, s-a asigurat funcţionarea Centrelor
de Informare din oraşele Cernavodă şi
ş Constanţa,
desfăşurându-se seminarii tematice sub motto-ul “Copiii
de azi, nucleariştii de mâine”, la care au participat
aproximativ 700 de elevi.
CNE Cernavodă a acordat
acorda o mare importanţă informării
zilnice a cetăţenilor din comunitatea locală, cu privire
la funcţionarea centralei, monitorizarea efluenţilor şi
performanţe, prin intermediul postului local de radio, a
avizierelor şi a site-ului de internet. Mai mult, SNN SA a
înfiinţat în Cernavodă Consiliul de Informare şi Consultare
a Comunităţii (CICC), care are rolul identificării problemelor
şi intereselor comunităţii şi furnizării de răspunsuri şi
informaţii prompte.
CNE Cermavodă a emis o serie de materiale de informare
destinate comunităţii locale din Cernavodă, care prin

periodicitatea şi acurateţea lor contribuie la
a crearea
unei imagini corecte despre energia nucleară
ară în rândul
locuitorilor şi demistificarea unor concepţii
pţii false. Astfel,
au fost emise Buletine Informative “Ştiri Lunare” şi
diseminate la Primăria Cernavodă
ă şi la Organizaţiile
Neguvernamentale.
“Planul pentru situaţii de urgenţă”
genţă” este făcut cunoscut
populaţiei de către CNE Cernavodă prin distribuirea
periodică a Ghidului pentru
ntru Situaţii de Urgenţă tuturor
locuitorilor oraşului şi comunităţilor învecinate.
Fabrica de Combustibil
mbustibil Nuclear de la Piteşti şi-a
îmbunătăţit vizibilitatea şi expunerea prin actualizarea
site-ului de
e Internet, care poate fi accesat la adresa
www.fcn.ro.
n.ro.
Menţinerea
nţinerea unei relaţii de cooperare deschise cu massmedia naţională şi locală reprezintă o preocupare
constantă a Serviciului Cooperare Internă şi Internaţională,
prin elaborarea şi trimiterea de comunicate de pres
presă,
organizarea de interviuri şi redactarea de articole.
Motivarea şi informarea personalului, crearea unui mediu
de lucru propice muncii în echipă, bazat pe încredere
încredere,
respect
espect şi asistenţă reciprocă reprezintă obiectivele politicii
de comunicare internă a SNN SA.
Site-ul educativ “Prietenii energiei nucleare”, dedicat
copiilor, studenţilor şi publicului general, a atras mai
mulţi membri, în special
al datorită noilor cursuri publicate.
publicate
(www.e-nuclear.eu)
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Cooperare
internaţională
uclearelectrica 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.

N

Compania a dezvoltat un parteneriat eficient în cadrul
programului de cooperare AIEA, specialişti din cadrul
SNN SA participând la cursuri de formare profesională şi
traininguri pe probleme specifice, în ţară şi în străinatate,
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.
Specialiştii SNN 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.
În anul 2011, SNN SA a continuat colaborarea cu AIEA în
baza Programului de Excelenţă în domeniul Securităţii
Nucleare. Programul este finanţat de Regatul Norvegiei la
iniţiativă CNCAN şi AIEA. SNN SA este co-finanţatoare a
acestui program de dezvoltare cu suma de 0,27 milioane
euro şi este implicată în 5 din cele 11 programe regionale
de dezvoltare. Programele au avut în vedere dezvoltarea
şi implementarea unui sistem de management al riscului,
36

a unui sistem de management integrat, a unui
ui program
de pregătire în caz de urgenţă radiologică şi de răsp
răspuns,
primirea de suport pentru îmbunătăţirea
ăţirea evaluării
amplasamentului, sprijin pentru promovarea
varea unei culturi
cult
de securitate nucleară bazată pe performanţă.
rmanţă.
În cadrul programului mai sus menţionat,
ţionat, SNN SA a
participat la următoarele acţiuni:
- 28.03-01.04.2011 Conferinţa Regională
ă pentru Energie
Ene
Nucleară Sigură, organizată de CNCAN
AN în cadrul
cadr
programului cu participarea experţilor AIEA, NRPA
(Norvegian Radiation Protection Authority) ,SNN
N SA.
S
- 18.04-20.04.2011 vizita şi schimbul de experienţă în Belgia
la GDF Suez Electrabel inclusiv la centrala nucleară
ear
Tihange, cu participarea membrilor CA în cadrul proiectului
SNN 5 - Cultură de securitate nucleară (Safety Culture).
- 21.09.2011 a avut loc ultima şedinţă a “Comitetul Director”
şi s-a aprobat raportul final al Programului de excelenţă.
De asemenea, SNN 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: CNE Cernavodă – Unităţile
3 şi 4, dintre care menţionăm Misiunea Economică în China
cu participarea reprezentanţilor SNN SA. Programul vizitei
în China a inclus discuţii cu managementul companiei
China Guangdong Nuclear Power Company (CGNPC), care
şi-a afirmat interesul faţă de proiectul Unităţilor 3 şi 4.

Situaţia
financiar-contabilă
RAPORTUL
RAP
ORTUL DE AUDIT
ituaţiile financiare ale SN Nuclearelectrica
Nuclea
SA
încheiate
ncheiate la 31.12.2011 au fost confirmate de auditorul
companiei KPMG Audit SRL, fiind întocmite în
conformitate
onformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor
Publice
ublice nr.3055/2009, cu modificările şi completările
ulterioare
terioare şi cu ale Standardelor Internaţionale de
Raportare
aportare Financiară.

S

Creanţele
anţele comerciale sunt reprezentate de sumele datorate
de către clienţii societăţii, beneficiari ai energiei electrice
vândute atât pe piaţa reglementată, cât şi pe piaţa liberă.
Performanţele companiei se regăsesc în indicator
indicatorii
financiari care se compară cu indicatorii companiilor
externe de profil, aşa cum rezultă din benchmarking-ul pe
care îl efectuează societatea noastră
noastră.

După cum indică situaţiile financiare, anul 2011 a fost un an
bun pentru companie.

Menţionăm că suntem membri “EUCG” (Electric Utility
Coast Group), asociaţie americană non-profit care
cuprinde
e companiile din domeniul energiei din SUA,
Canada, Japonia, Spania
pania şi România, având ca obiectiv
asistarea membrilor în obţinerea
a excelenţei prin punerea
la dispoziţie de informaţii relevante în
n ceea ce priveşte
costul, cât şi cele mai bune practici.

Acest lucru a fost ilustrat de rezultatul din
d activitatea de
exploatare în sumă de 162,6 milioane le
lei. Atât veniturile din
exploatare, cât şi cheltuielile din e
exploatare au o structură
asemănătoare exerciţiulu
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).
Profitul realizat de societate în anul 2011 este mai mare
decât profitul realizat în 2010 şi este influenţat de rezultatul
financiar.

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.

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.
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BILANŢ
Denumire

31.12.2010

31.12.2011

Active imobilizate

9.039.415.509

9.191.441.180

Active circulante

1.250.957.398

1.310.758.156

Cheltuieli in avans

6.896.069

6.200.246

ACTIVE

10.297.268.976

10.508.399.582

Datorii pe termen scurt

399.111.475

415.090.384

Datorii pe termen lung

2.309.426.750

2.160.262.017

TOTAL ACTIVE

Datorii si capitaluri

Total datorii

2.708.538.225

2.575.352.401

Provizioane

26.307.174

23.269.923

Venituri in avans

306.632

253.460

Capitaluri proprii

7.556.677.624

7.904.084.477

Patrimoniul public

5.439.321

5.439.321

10.297.268.976

10.508.399.582

TOTAL datorii si capitaluri
Monedă: LEI
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PROFIT ŞI PIERDERI
31.12.2010

31.12.2011

Venituri din exploatare

1.553.588.867

1.615.369.688

Cheltuieli din exploatare

1.374.291.100

1.452.729.884

179.297.767

162.639.804

Venuturi financiare

254.439.090

273.169.474

Cheltuieli financiare

410.547.730

316.188.583

(156.108.640)

(43.019.109)

Rezultatul din exploatare
Profit
Pierdere

Rezultatul financiar
Profit
Pierdere
Rezultatul brut
Profit

23.189.127

119.620.695

7.098.476

24.584.423

16.090.651

95.036.272

Pierdere
Impozit pe profit
Rezultatul net
Profit
Pierdere
Monedă:
onedă: L
LEI
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