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Mesajul

Preşedintelui Consiliului
de Administraţie al
SNN SA
Strategia energetică a României urmăreşte atingerea
principalelor obiective ale noii politici energetice europene
şi de mediu şi prevede dezvoltarea energeticii nucleare,
direcţie care contribuie la asigurarea dezvoltării durabile,
competitivităţii sectorului energetic românesc pe piata internă
şi regională, în condiţii de protecţie a mediului şi de creştere
a siguranţei energetice.
Una dintre direcţiile principale de acţiune asumate de România
este crearea unui mix de energie echilibrat, care să utilizeze
optim resursele interne şi sursele regenerabile, în vederea
atingerii obiectivelor stabilite prin strategia energetică.
În acest context, energia nucleară joacă un rol important prin
avantajele care derivă din asigurarea siguranţei energetice,
atingerea obiectivelor de sistem şi mediu conform Foii de
Parcurs către o economie cu consum redus de carbon în 2050
a Uniunii Europene şi satisfacerea necesarului de energie la
preţuri accesibile pentru consumator.
În anul 2012, SN Nuclearelectrica SA, prin cele două unităţi
aflate în operare, a livrat în sistemul energetic naţional o
cantitate de energie de 10 563 521 MWh, acoperind aproximativ
20% din necesarul de energie al ţării, la un factor de capacitate
care reflectă operarea în condiţii de maximă eficienţă şi în
deplină securitate nucleară.
De asemenea, la nivel internaţional, cele două unităţi ale
CNE Cernavodă au ocupat poziţii fruntaşe în topul unităţilor
nucleare la nivel global, coeficientul de utilizare a puterii
instalate de la punerea în funcţiune fiind indicatorul utilizat
ca bază de analiză comparativă. Unitatea 2 cu un coeficient
de utilizare a puterii instalate de la punerea în funcţiune de
92,9%, se situează pe locul 4, iar Unitatea 1 cu un coeficient de
utilizare a puterii instalate de 88,5%, se situează pe locul 19,
dintr-un total de 436 unităţi nucleare aflate în funcţiune.
SN Nuclearelectrica SA este un actor activ şi proactiv în cadrul
comunităţii nucleare internaţionale, 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 eficienţa în operare, grija faţă de mediu şi populaţie
prin dezvoltarea continuă a factorului uman, care rămâne
sursa şi resursa de bază pentru orice performanţă, variabile
care se reflectă în rezultatele companiei.
4

Al. Sandulescu

Preşedinte CA SNN SA

Baza acestor rezultate este 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, SN Nuclearelectrica SA a
construit, în timp, integrat şi aplicat un model de performanţă
umană şi managerială bazat pe o cultură de securitate
nucleară solidă.
Eforturile susţinute pentru performanţă au fost reconfirmate
şi de testele de stres, o reevaluare a marginilor de securitate,
realizate ca urmare a accidentului de la Fukushima. Concluziile
raportului demonstrează că la CNE Cernavodă nu este posibil
un eveniment nuclear similar cu cel de la Fukushima, însă în
2012, CNE Cernavodă a implementat măsuri suplimentare de
securitate ca suport al funcţiilor de securitate.
Din punct de vedere comercial, în anul 2012, SN
Nuclearelectrica SA şi-a vândut practic toată producţia de
energie electrică prin contracte reglementate şi transparente,
pe pieţele centralizate organizate de OPCOM, profitul său fiind
limitat doar de preţul reglementat, stabilit la o valoare mult
sub preţul mediu al pieţei concurenţiale.
România va continua să dezvolte programul nuclear prin
finalizarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă, SN
Nuclearelectrica SA, în calitatea sa de acţionar majoritar,
continuând şi în 2012 activităţile de dezvoltare a proiectului.
Fapt recunoscut pe plan internaţional, energia nucleară este
într-adevăr o soluţie la necesităţile de consum din ce în ce mai
crescute, o alternativă la sursele convenţionale fosile aflate în
curs de epuizare şi, spre deosebire de acestea, are un impact
practic nul asupra climei.
Din acest punct de vedere, România beneficiază de
infrastructura necesară, experienţa şi resursa umană înalt
calificată, practic îndeplineşte toate condiţiile necesare pentru
continuarea dezvoltării sectorului nuclear.
SN Nuclearelectrica SA îşi propune să menţină şi să
depăşească rezultatele obţinute în anii viitori cu aceeaşi
preocupare constantă pentru resursa umană, securitate
nucleară, atitudine responsabilă faţă de populaţie şi mediu şi
cooperare internaţională.
În calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al SN
Nuclearelectrica SA doresc să mulţumesc întregului colectiv
pentru rezultatele obţinute şi pentru pasiunea de a demonstra
prin eforturi susţinute că performanţa poate fi o constantă.

Mesajul

directorului
general
Dumitru Dina

Director General Interimar
Director Dezvoltare Strategie
Companie de importanţă strategică în producţia de energie
electrică, SN Nuclearelectrica SA asigură, în condiţii de
maximă securitate şi protecţie a mediului şi populaţiei,
aproximativ 20% din necesarul naţional de energie electrică,
cu respectarea standardelor naţionale şi internaţionale
specifice.
În anul 2012, CNE Cernavodă, prin cele două unităţi aflate în
operare, a livrat în sistemul energetic naţional o cantitate
de energie de 10 563 521 MWh, la un factor de capacitate de
87.16% pentru Unitatea 1 (Unitatea 1 a intrat în programul de
oprire planificată în 2012) şi, respectiv, un factor de capacitate
de 98.47% pentru Unitatea 2.
În cadrul statisticilor internaţionale care iau în calcul numărul
total de unităţi nucleare aflate în operare la nivel internaţional,
potrivit revistei de specialitate “Nuclear Engineering
International”, în ceea ce priveşte coeficientului de utilizare
a puterii instalate de la punerea în funcţiune, unităţile CNE
Cernavodă ocupă următoarele poziţii în clasament: Unitatea
2 se situează pe locul 4, cu un coeficient de utilizare a puterii
instalate de la punerea în funcţiune de 92,9%, Unitatea 1
situându-se pe locul 19, cu un coeficient de utilizare a puterii
instalate de 88,5%, dintr-un total de 436 unităţi nucleare aflate
în funcţiune. Acelaşi indicator, plasează România pe primul
loc în lume, cu un coeficient de utilizare a puterii instalate de
la punerea în funcţiune de 90,7%.
După accidentul de la Fukushima, reevaluarea securităţii
nucleare a tuturor centralelor a avut în vedere creşterea
nivelului de securitate nucleară. Testele de stres la care au
fost supuse centralele nucleare operate de 14 dintre cele 27 de
state ale Uniunii Europene reprezintă o contribuţie majoră la
îmbunătăţirea securităţii nucleare a CNE din Europa.

Fabrica de Combustibil Nuclear a continuat producţia de
fascicule de combustibil, fabricând în 2012 un număr de
10 080 fascicule pentru cele două Unităţi ale CNE Cernavodă.
De asemenea, de la punerea în funcţiune până în 2012, FCN
Piteşti a realizat un număr de 117 997 fascicule de combustibil.
Performanţa combustibilului produs de FCN Piteşti, a fost
demonstrată de rezultatele exploatării ale celor două Unităţi
de la CNE Cernavodă.
Continuarea dezvoltării Proiectului Unităţilor 3 şi 4, anul 2012
a reprezentat continuarea unor acţiuni majore pentru faza
de pre-proiect: în luna ianuarie 2012, Consorţiul format din
SNC Lavalin (Canada), Ansaldo Nucleare (Italia) şi Elcomex
IEA (România) este singurul ofertant pentru “Contractul
de inginerie, procurare, construcţie şi punere în funcţiune
pentru unităţile 3 şi 4 ale centralei nuclearo-electrice de
la Cernavodă”; în luna mai 2012, CNCAN a emis Scrisoarea
de confort prin care a stipulat că proiectul este autorizabil;
în septembrie 2012 a fost finalizat Studiul de fezabilitate al
proiectului, care releva faptul că proiectul este fezabil din
punct de vedere tehnic şi economic.
În
ceea
ce
priveşte
cooperarea
internaţională,
SN Nuclearelectrica SA este un partener activ, fiind implicată
în misiuni de evaluare, schimburi de experienţă, pregătirea
specialiştilor şi transferuri de know-how, având un singur
scop: asigurarea securităţii nucleare şi îmbunătăţirea
performanţelor în exploatare.
Acest cadru de cooperare internaţională permite o dezvoltare
constantă a capabilităţilor companiei de a asigura securitatea
nucleară şi eficienţa în operare, protecţia mediului şi
populaţiei.

În cazul CNE Cernavodă, concluziile raportului privind testele
de stres arată că ambele unităţi ale CNE Cernavodă, aşa cum
au fost proiectate, întreţinute şi operate, îndeplinesc cerinţele
stipulate în proiectul iniţial şi mai mult, deţin o margine
de securitate nucleară suficient de mare, în cazul unor
cutremure puternice, inundaţii, pierderii totale a alimentării
cu energie electrică şi pierderii totale a ultimei surse de răcire
sau combinaţii ale acestora.
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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. 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.
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, energie termică pentru
încălzirea centrală a oraşului Cernavodă;
• “Sucursala Fabricii de Combustibil Nuclear (FCN)
de la Piteşti”, care este calificată să fabrice combustibil

6

nuclear de tip CANDU 6, asigurând necesarul 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 pentru 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

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, grijă
faţă de oameni şi mediul înconjurător.

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 susţin economia naţională.
Încredere
Suntem o companie demnă de încredere, un partener
loial şi onest, deschis dialogului, activ implicat în viaţa
comunităţii locale.
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Organigramă

Daniela Lulache
Director General
SNN SA

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

Ionel Bucur
Director
CNE Cernavodă

Notă: organigramă valabilă 01.08.2013

Gheorghe Andrei
Director FCN
Piteşti
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performanţe CNE cernavodă

Factorul de capacitate (GCF) pe anul 2012 clasează
Unitatea 1 pe poziţia 15 şi Unitatea 2 pe poziţia 3 din 28 de
centrale tip CANDU din lume.

Factorul de capacitate (GCF), de la începerea exploatării
comerciale şi până în anul 2012, clasează Unitatea 2 pe
poziţia 3 şi Unitatea 1 pe poziţia 7 din 28 de centrale tip
CANDU din lume.

Factorul anual de capacitate brut (GCF) U1
2012

87,16%

2011

99,67%

2010

91,53%

2009
2008

Factorul anual de capacitate brut (GCF) U2
100,1%

84,83%

2007

97,62%

2006

2012
2011
2010

91,37%

2005

90,08%

2009

2004

89,71%

2008

2003
2002
2001
2000
1999

89,37%

91,07%
97,24%
90,60%
96,92%
93,23%

Factorul de capacitate de la primul paralel
cu Sistemul Energetic Naţional: 94,82%

88,25%
88,30%
84,51%

1998

86,19%

1997

87,27%

1996

2007

79,52%

98,47%

99,67%

Factorul de capacitate de la primul paralel
cu Sistemul Energetic Naţional: 89,77%
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CNE Cernavodă - Unitatea 1
Exploatare

5 383 713

4 948 204

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 2012

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

45 246,5
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 1997-2012: 870 376,97 Gcal

Consumul de uraniu (U)

Consumul de fascicule de combustibil nuclear

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

97,3
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

5 016
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 1 566,78

12

5 054

total 82 424

467 087

430 513

510 529

469 722

524 250

481 829

502 079

460 489

516 140

472 467

441 028
286 846

262 205

61 633

67 058

403 166

513 764

530 685

488 131

494 913

457 558

529 333

488 113

472 378

Energie produsă (MWh) - Total: 5 383 713
Energie netă (MWh) - Total: 4 948 204
87,16%
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iul
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sept

oct
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101,45

101,37

101,74

101,40

12,77

56,44

84,0

98,42

98,99

99,89

101,14

89,50

41

44

45,5

39,1

41,2

28
25,8

26

26

24

24

27
22

16

22

26

26

32

34

39

39

36

35

45

52,5

55

Opriri planificate

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Opriri neplanificate
6
5

5
4

2

2

2

4
2

1

1

2

2

1

2

3

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

51

41

68

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

197

100

159

13

79

233

113

95

296

371

383

503

639

Numărul opririlor

2012
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CNE Cernavodă - Unitatea 2
Exploatare

6 082 523

5 615 317

5 613 336

5 177 835

6 001 219

BRUT

2012
5 537 520

5 593 082

5 158 248

5 997 832
961 986

NET

2011
2010
2009
2008
2007

21 154
14 878
3 307,4
5 548
2 549
0

887 239

5 528 108

MWh

,

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumul de uraniu (U)

2012
2011
2010
2009
2008
2007

Consumul de fascicule de combustibil nuclear

104,7
110,72
102,487
97,55
104

2012
2011
2010
2009
2008
2007

5 440
5 752
5 324
5 068
5 404
88

2

fascicule

tone

total 521,457

14

total 27 076

523 874

483 439

478 578

442 175

524 014

483 839

502 236

462 704

511 391

470 014

508 479

466 911

498 618

459 423

522 319

483 061

476 291

439 950

523 343

483 585

489 822

454 389

523 558

485 827

Energie produsă (MWh) - Total: 6 082 523
Energie netă (MWh) - Total: 5 615 317

,
apr

mai

iun

iul

100,19

93,92

100,06

98,56

97,11

aug

sept

oct

nov

dec

97,56

98,97

99,80

94,31

100,52

11,5

10

24

Opriri planificate

25,5

100,34

mart

24,5

100,20

feb

26

ian

2007 2008 2009 2010 2011

2012

211

Durata planificată (zile)

125

141

Opriri neplanificate
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Numărul opririlor

2

2

2010

2011

2012

2007 2008 2009

2010

82

2007 2008 2009

2

83

2

96

3

2011

2012

Durata totală opriri neplanificate (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;
• depozitare uscată în depozitul intermediar uscat
pentru combustibil ars pentru o perioadă de 50 de ani.
Depozitul uscat se află pe amplasamentul CNE Cernavodă,
la aprox. 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 va realiza etapizat, incluzând în final 27 de
module de depozitare cu capacitatea de 12 000 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 5 module.
În anul 2012, un număr de 5 400 de fascicule au fost
transferate de la Unitatea 1 la depozitul intermediar de
Combustibil Ars. Astfel s-au umplut ultimii 7 cilindri ai
modulului 4, şi încă 2 cilindri ai modului 5. Capacitatea de
stocare a unui modul este de 20 de cilindri.

Piaţa de energie
SN 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
electrică şi participant la piaţa de energie din România, în
anul 2012 SNN SA a vândut o cantitate de energie electrică
de 10 788 400 MWh. Cea mai mare parte a energiei livrate,
reprezentând aprox. 71% din producţia netă a celor două
unităţi nucleare de la Sucursala CNE Cernavodă, a fost
vândută pe piaţa reglementată, în baza contractelor de
vânzare-cumpărare pe termen lung, semnate cu furnizorii
impliciţi şi cu societăţile zonale de distribuţie.

În anul 2012, vânzările de energie ale SNN SA pe piaţa
concurenţială s-au realizat, în principal, pe baza unor
contracte atribuite în urma licitaţiilor desfăşurate la
OPCOM, pe platforma Pieţei Centralizate a Contractelor
Bilaterale (22% din volumul total al vânzărilor). Pe cealaltă
piaţă centralizată a OPCOM, respectiv Piaţa pentru ziua
următoare – PZU, s-a vândut aprox. 5% din energia livrată
de SNN SA. În anul 2012, SNN SA a avut un număr redus
de consumatori finali, între care unii alimentaţi direct
din barele centralei de la Cernavodă, iar energia livrată
acestora a reprezentat circa 2,5% din volumul total de
vânzări.

Energia livrată furnizorilor impliciti, în cantităţile şi
la preţurile reglementate stabilite de autoritatea de
reglementare ANRE, este destinată consumatorilor
casnici, instituţiilor social-culturale şi consumatorilor
industriali, mijlocii şi mici, care nu au făcut uz de dreptul
de schimbare a furnizorului de energie.

Deşi preţul mediu reglementat a fost menţinut în anul 2012
la nivelul celui din 2011, veniturile realizate de SNN SA pe
piaţa de energie în anul 2012, au înregistrat o creştere de
3,5% comparativ cu anul anterior, asigurată de preţurile
mai bune obţinute pe piaţa concurenţială.

Contribuţia din 2012 a SNN SA la «coşul» de energie care
alimentează aceşti consumatori a fost de circa 37% din
volumul coşului, în timp ce cota procentuală a producţiei
SNN SA în totalul energiei electrice produse în România
a fost de circa 20%. Preţul relativ scăzut şi volumul mare
al energiei pe care a livrat-o SNN SA în baza contractelor
reglementate a asigurat menţinerea pe plan internaţional
a preţurilor pentru consumatorii finali amintiţi la
un nivel acceptabil, dar a limitat profitul companiei.

SNN SA a achizitionat energie electrică de pe piaţa de
energie, în calitate de cumpărător, pentru a-şi îndeplini
obligaţiile de livrare de energie 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 330 ore în anul 2012). Cantităţile respective,
reprezentând circa 1,6% din energia vândută, au fost
achiziţionate din PZU, sau în baza unor contracte de ajutor
încheiate cu furnizori concurenţiali prin licitaţii pe PCCB.

17

Fabrica de Combustibil
Nuclear Piteşti
În decembrie 1995, Fabrica de Combustibil Nuclear
Piteşti (FCN) 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.
FCN Piteşti este capabilă să asigure combustibilul nuclear
pentru Unităţile 1 şi 2 de la CNE Cernavodă, respectiv 200
tone pe an şi respectiv 46 de fascicule pe zi.
În anul 2012, FCN Piteşti a fabricat o cantitate de 10 080
fascicule din care 9 360 au fost livrate la CNE Cernavodă,
pentru cele două unităţi aflate în operare, după cum
urmează:
• 5 040 fascicule fabricate, din care livrate 4 320 pentru
Unitatea 1;
• 5 040 fascicule fabricare, din care livrate 5 040, pentru
Unitatea 2.
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Au fost astfel efectuate 13 transporturi de combustibil
nuclear către Cernavodă, 6 pentru Unitatea 1 (un transport a
fost decalat din decembrie 2012 în ianuarie 2013, ca urmare
a condiţiilor meteorologice nefavorabile), şi respectiv
7 pentru Unitatea 2, cu mijloace proprii de transport,
autorizate de către CNCAN. Cele 165 de transporturi
realizate în perioada 1996-2012 nu au înregistrat nici un
eveniment deosebit.
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Din rapoartele primite de la FCN Piteşti şi CNE Cernavodă
în 2012, rezultă că rata de defectare a combustibilului
nuclear a fost de 0,039% pentru Unitatea 1 şi de 0,018%
pentru Unitatea 2.
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Pe durata de viaţă a unui fascicul de combustibil nuclear
în reactor, 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

În perioada 1994-2012, a fost fabricat un număr total de
fascicule de combustibil nuclear de 117 997, din care au
fost livrate pentru cele două unităţi 116 755 fascicule de
combustibil nuclear, care conţin 2 233 tone de uraniu
natural.
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Calitatea înaltă şi performanţa combustibilului nuclear
produs au fost dovedite în timpul operării celor două
reactoare. La un factor de ardere mediu de 170 MWh/KgU,
rata de defectare pentru ambele unităţi a fost de 0,028% în
2012 şi de 0,085% de la punerea în funcţiune.
Pentru anul 2013, producţia estimată de fascicule de
combustibil nuclear se ridică la 10 800. Pentru asigurarea
funcţionării Unităţilor 1 şi 2 de la CNE Cernavodă urmează
a fi livrat un număr de 11 520 fascicule de combustibil (720
de fascicule produse în 2012 şi livrate în ianuarie 2013),
repartizate în 9 transporturi a 6 480 fascicule pentru
Unitatea 1, şi respectiv 7 transporturi a 5 040 fascicule
pentru Unitatea 2.
2012 - Evenimente
27.02.2012 Fabricarea fasciculului de combustibil nuclear
cu numărul 110 000 destinat Centralei Nuclearoelectrice de
la Cernavodă.
20-24.08.2012 Misiunea de verificare a delegaţiei Comisiei
Europene în conformitate cu prevederile art. 35 din cadrul
Tratatului Euratom.
27.09.2012 Vizita participanţilor la întâlnirea tehnică „Fuel
Integrity During Normal Operation an Accident Conditions
in PHWR” 24-27.09.2012, organizată de AIEA la Bucureşti.
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Securitatea nucleară
Menţinerea 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;
- Prevină şi să limiteze deteriorarea acestora;
- 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 CANDU 6. 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.
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Programul de radioprotecţie la CNE Cernavodă
Obiectivul principal al programului de radioprotecţie
operaţională al SNN SA este de a menţine expunerile
profesionale cât mai scăzute, rezonabil de atins conform
principiului ALARA. Eficienţa politicii ALARA a CNE
Cernavodă este urmărită prin stabilirea indicatorilor de
performanţă pe baza experienţei de exploatare internă şi
externă, urmărirea şi raportarea periodică a acestora.
Indicatorii de performanţă de radioprotecţie ne dau o
măsură a eficienţei programelor de radioprotectie în
optimizarea expunerii la radiaţii a personalului centralei.
Dozele colective la Cernavodă se situează la un nivel
superior de performanţă, evidenţiat şi de benchmarkingul de radioprotecţie organizat de COG (CANDU Owners
Group).
În anul 2012, doza colectivă realizată a fost de 917,87
om mSv, doză anuală medie pentru lucrătorii cu doze
înregistrabile a fost de 0,9mSv, iar doza individuală
maximă a fost de 8,11 mSv. Limita legală pentru doza totală
efectivă, pentru personalul expus este de 20 mSv/an, iar
limita administrativă este de 14mSv/an. Niciuna dintre
aceste limite nu a fost depăşită.
La sfârşitul anului 2012 s-a înregistrat o valoare de 250,8
mSv doză internă colectivă, reprezentând 27,3% din doza
totală la nivel de 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.
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Cu o doză medie pe unitate de 458,9 om mSv, CNE
Cernavodă se menţine, conform informaţiilor la zi, una
dintre cele mai bune centrale din lume, aşa cum reiese şi
din graficul de mai sus.
Programul de radioprotecţie la FCN Piteşti
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Protecţia mediului
Impactul funcţionării centralei asupra mediului este
continuu monitorizat şi raportat conform cerinţelor din
autorizaţiilor de funcţionare şi de mediu.
Implementarea şi respectarea cerinţelor de autorizare.
Astfel, în anul 2012, s-au înregistrat:
• un audit de supraveghere realizat de Societatea Română
de Asigurarea Calităţii (SRAC);
• un audit intern de evaluare a Procesului de management
al mediului;
• două inspecţii realizate de Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climaterice;
• 6 inspecţii efectuate de Administraţia Bazinală de Apă
Dobrogea-Litoral.
Rezultatele pozitive înregistrate în 2012, în domeniul
protecţiei mediului includ:
• lipsa evenimentelor cu impact asupra mediului
inconjurător şi a populaţiei sau personalului;
• raportarea la termen către autorităţile de mediu (103
rapoarte);
• în urma acţiunilor de control ale Gărzii de Mediu,
autorităţilor locale şi centrale de mediu, auditorilor externi
independenţi nu s-au indentificat neconformităţi şi nu au
existat penalităţi.
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Impactul radiologic asupra mediului
cne cernavodă
Printr-un control riguros al proceselor centralei, emisiile
radioactive în aer şi apă au fost menţinute mult sub limitele
autorizate. Doza anuală efectivă încasată de o persoană
din publicul care aparţine unui grup critic (cel mai expus),
datorată emisiilor radioactive în mediul înconjurător, a
fost în 2012 de 0,00629mSv (pentru Unităţile 1 şi 2), în timp
ce doza medie anuală încasată de o persoană din public,
datorată fondului natural de radiaţii, este de 2,4mSv. Mai
multe informaţii detaliate cu privire la impactul radiologic
sunt furnizate de raportul SNN SA “Raport de mediu”.
Volumul total al deşeurilor radioactive solide pentru
ambele unităţi este de 517,12 m3. Acestea sunt stocate în
interiorul gardului de protecţie fizică al centralei, în cadrul
Depozitului Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive. În
2012, volumul total de deşeuri solide slab şi mediu active,
provenind de la cele două unităţi, a fost de 58,53 m3 (cu
excepţia răşinii uzate).
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Începând din anul 2008, rapoartele includ emisiile cumulate
de la cele două unităţi în exploatare.
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Începând cu anul 2007, graficul prezintă volumul total
pentru două unităţi în exploatare.
în domeniul nuclear a fost pentru anul 2012 de
1x109m3, cu o concentraţie maximă de 5µgU/m3.
Cantitatea de deşeuri solide radioactive depozitate temporar
în spaţiile autorizate ale FCN la 31.12.2012 era de 3 080 Kg.
În anul 2012 s-au realizat 2 transferuri de deşeuri solide
radioactive (24 767,4 Kg) cu activitate specifică joasă
pentru dispunere finală la Depozitul de Dispunere Finală
Deşeuri Solide Radioactive de joasă Activitate, aparţinând
Companiei Naţionale a Uraniului SA, Sucursala Feldioara.

517,12
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Sănătatea şi securitatea
muncii
În anul 2012, Societatea Naţională Nuclearelectrica SA a
menţinut angajamentul pentru continua îmbunătăţire a
performanţelor de securitate şi sănătate în muncă.
Activităţile preventive orientate spre organizarea riguroasă
şi controlul lucrărilor au fost structurate astfel încât să fie
evidenţiat specificul pentru cele trei entităţi organizatorice
din cadrul SNN SA: CNE Cernavodă, FCN Piteşti şi SNN
executiv.
Programul de sănătate şi securitatea muncii la
CNE Cernavodă pentru 2012 s-a subordonat obiectivelor
companiei şi se înscrie în trei coordonate majore: legislaţia
în vigoare, criteriile şi obiectivele de performanţă WANO şi
cerinţele standardului OHSAS 18001 / 2008.
Organizaţia CNE Cernavodă, prin procese combinate
precum observarea şi îndrumarea, monitorizarea
performanţelor umane, autoevaluarea, raportarea
neconformităţilor, învăţarea din experienţa internă şi
internaţională şi-a consolidat practicile de lucru în
următoarele zone:
- identificarea şi evaluarea pericolelor ca parte a pregătirii
preliminare a lucrărilor:
- supravegherea în teren a lucrărilor;
- reducerea neconformităţilor care adresează aderenţa la
regulile de securitatea muncii.
Ca o consecinţă, la CNE Cernavodă, performanţele de
securitate şi sănătate în muncă au înregistrat o evoluţie
pozitivă: în 2012 nu s-au înregistrat accidente de muncă,
iar numărul neconformităţilor de securitatea muncii a
înregistrat o scădere considerabilă. Practica întâlnirilor
bilunare cu reprezentanţii Direcţiei de Producţie, ca
principali contributori la menţinerea unui standard înalt
24

al performanţelor de securitatea muncii, şi-a demonstrat
eficienţa în asigurarea unei comunicări directe şi regulate pe
subiectele curente de securitatea muncii şi radioprotecţie,
urmată de iniţierea operativă a măsurilor corective
corespunzătoare. Supravegherea sănătăţii angajaţilor
s-a desfăşurat într-un cadru riguros documentat şi a fost
completată cu sesiuni de educaţie medicală orientate pe
cazuistica identificată prin controlul medical periodic şi pe
statisticile privind incidenţa bolilor generate de solicitările
vieţii moderne.
FCN Piteşti şi-a dezvoltat Programul de sănătate şi
securitatea muncii pentru 2012, astfel încât să fie realizate
obiectivele curente şi de îmbunătăţire, în concordanţă cu
standardele impuse de legislaţia în vigoare şi cerinţele
standardului OHSAS 18001 / 2008.
În 2012 nu s-au înregistrat accidente de muncă, iar
neconformităţile pe linie de securitatea muncii au fost
procesate conform procedurilor FCN şi finalizarea
acţiunilor a fost raportată la termenele angajate. S-au
întocmit rapoarte de supraveghere pentru 34 echipamente,
în care au fost descrise măsurile de securitatea muncii,
radioprotecţie, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă.
Au fost menţinute stocurile de echipamente individuale de
protecţie, precum şi consumabilele necesare activităţilor
de securitatea muncii.
În 2012, instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate
în muncă au fost revizuite de către Institutul Naţional
de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii
“Alexandru Darabont”. Lunar, în locurile de afişaj, s-au
postat factsheet-uri abordând diferite teme cu privire la
securitatea şi sănătatea în muncă.

Planuri de urgenţă
Până 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 nuclearoelectrică 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”, “SAFE POWER ‘96”, “PHOENIX ’97”,
“DOBROGEA ’98”, “DUNĂREA ’99”, “MILLENIUM ’00”,
“AXIOPLOS ’01”, “EURO ’02”, “CHALLENGE ‘03”, “EUXIN
’04”, “CONVEX-3 ‘05”, “START ‘06”, “EUROPA ‘07”,
“OLIMPIA ‘08”, “AXIOPOLIS ‘09”, “FĂURAR ‘10”, “GERAR
‘11”, si “BRUMAR ‘12”.
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 o acţiune seismică de nivel DBE
(Cutremur Bază de Proiect, corespunzător unei valori a
acceleraţiei orizontale maxime la nivelul solului de 0.2 g).
De asemenea, CNE Cernavodă a continuat derularea
proiectului de amenajare a Centrului de Control al
Urgenţei din Afara Amplasamentului, care va fi amenajat
la Constanţa (la aproximativ 60 km depărtare de CNE

Cernavodă), cu scopul de a asigura conducerea şi
coordonarea activităţilor de răspuns într-o situaţie de
urgenţă în cazul în care Centrul de Control al Urgenţei de
pe Amplasament nu este disponibil.
Acţiunile implementate de către CNE Cernavodă după
producerea accidentului de la Fukushima includ elaborarea
şi implementarea 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 a căldurii reziduale din bazinul de stocare a
combustibilului uzat, precum şi a unor proceduri specifice
de răspuns la accidente severe, pregătirea specifică a
personalului pentru utilizarea noilor proceduri, asigurarea
unor facilităţi de alimentare cu energie electrică din surse
suplimentare independente, constând în generatoare
diesel mobile şi implementarea unor modificări de proiect
pentru asigurarea de surse suplimentare de apă de răcire
în cazul unui accident sever.
De asemenea, CNE Cernavodă a început amenajarea în
Campus (la aproximativ 2 km de centrală) a unei Zone
de Admitere la Lucru în caz de accident sever pentru
personalul de exploatare şi intervenţie pentru cazul în care
acesta nu-şi mai poate desfăşura activitatea în centrală în
mod continuu din cauza condiţiilor radiologice.
Pentru a menţine buna cooperare cu Autorităţile Publice
competente privind răspunsul la 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). 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 Informare Cetăţeni din oraşul
Cernavodă şi Zona de Decontaminare Personal, din cadrul
Spitalului Orăşenesc Cernavodă.
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Activităţi de
dezvoltare
În anul 2012, 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 S.C.
Energonuclear S.A. - compania de proiect înfiinţată pentru
finalizarea Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă.
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 atât pentru personalul angajat, cât şi pentru
populaţia din zonă. Programul vizează, de asemenea,
derularea lucrărilor de investiţii necesare asigurării
logisticii pentru desfăşurarea activităţilor specifice CNE
(extindere reţea calculatoare, extinderi modernizări ale
clădirilor aferente CNE, etc.).
Programul a fost elaborat pe un orizont temporal mediulung (până în 2023), planul strategic fiind revizuit în mod
periodic sau ori de câte ori se dovedeşte necesar.
Astfel, în anul 2012 programul de investiţii a suferit o serie
de modificări şi revizii faţă de varianta aprobată la sfârşitul
anului 2011, în principal ca urmare a apariţiei lucrărilor de
investiţii identificate ca necesare după evenimentul de la
Fukushima.
De menţionat că modificările s-au concretizat în majorări
ale bugetului de investiţii cu circa 20%, aceste majorări
traducându-se şi în eforturi semnificativ mărite din partea
personalului implicat în derularea investiţiilor.
Printre lucrările importante din program derulate în anul
2012, reamintim:
• Finalizarea modulului 5 aferent Depozitului Intermediar
de Combustibil Ars;
• Lucrări de amenajare a spaţiului de transfer a
combustibilului ars de la Bazinul de Combustibil Uzat Unitatea 2 la Depozitul Intermediar de Combustibil Ars
(proiect conceptual);
• Extindere şi modernizare sistem protecţie fizică;
• Lucrări prioritare rezultate în urma efectuării studiului
privind menţinerea funcţionării instalaţiilor critice în
structurile vitale în cazul ameninţărilor în afara bazelor de
proiect;
• Retehnologizare Staţiei de Tratare a Apei;
• Retehnologizare staţie de 110KV - proiect tehnic şi
documentaţie de execuţie;

• Implementare Sistem Informatic de Administrare
a activităţilor nucleare la CNE Cernavodă - s-a finalizat
implementarea modulului Managementul Mijloacelor Fixe
şi al Obiectelor de Inventar şi a început implementarea
modulelor
Managementul
Stocurilor,
Achiziţii,
Contabilitatea Furnizorilor;
• Reabilitare detectori de flux la Unitatea 1 - înlocuire
detectori de flux orizontali şi verticali în perioada opririi
planificate 2012;
• Modernizarea instalaţiilor de ridicat din CNE Cernavodă
- etapa a II-a;
• Îmbunătăţirea răspunsului CNE Cernavodă, respectiv
a funcţiilor de securitate nucleară în cazul evenimentelor
din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului
nuclear survenit la centrala nucleară Fukushima,
Japonia;
• Finalizare lucrări de instalare recombinatoare
autocatalitice pasive la Unitatea 1;
• Realizare test de presiune al vasului Venturi ce
urmează a fi montat la Unitatea 1, iar fundaţia clădirii s-a
realizat în proporţie de 90%;
• Implementare sistem ansamblu disc de rupere şi
sistem de adiţie apă în chesonul calandriei la Unitatea 1 în
oprirea planificată 2012;
• S-au achiziţionat şi testat grupurile DIESEL şi pompele
mobile pentru utilizarea în cazul apariţiei unui accident
sever.
FCN Piteşti
• Continuarea lucrărilor de modernizare a liniei de
fabricaţie fascicule combustibile în vederea optimizării
fluxului de fabricaţie şi a îmbunătăţirii calităţii produsului
finit;
• Continuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de
protecţie fizică.
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CNE Cernavodă Unităţile 3 şi 4
Istoric
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 realizarea a două
noi unităţi nucleare în România.
Unităţile 3 şi 4 se află în conservare încă din 1992. Rata totală
de finalizare: circa 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, s-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,
Acordului Investitorilor şi a Actului Constitutiv, 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 Italy (9,15%),
Iberdrola Spain (6,2%) şi RWE Power Germany (9,15%).
La 29 martie 2009 a fost înregistrată compania de
proiect sub denumirea SC EnergoNuclear SA la Registrul
Comerţului şi a fost desemnată echipa managerială.
EnergoNuclear este o companie cu capital public-privat.
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În prezent, SN Nuclearelectrica SA deţine 84,65% din
acţiuni, ca urmare a achiziţiei cotelor de participare a
companiilor care au părăsit proiectul (CEZ, GdF Suez,
Iberdrola şi RWE), ENEL şi Arcelor Mittal păstrându-şi
participaţiile iniţiale.
Realizări importante ale proiectului:
- În noiembrie 2010, Comisia Europeană a emis opinia
favorabilă asupra proiectului, conform prevederilor Art. 43
din Tratatul EURATOM fapt ce confirmă aplicarea criteriilor
tehnice şi de securitate nucleară în vigoare la nivelul UE;
- În perioada 2010 – 2011 a fost făcută o evaluare tehnică
de detaliu a construcţiilor existente pe amplasament,
rezultând faptul că acestea pot fi utilizate pentru
continuarea proiectului;
- Continuarea rundelor de negocieri de natură tehnică
şi comercială cu reprezentanţii Consorţiului format din
SNC Lavalin (Canada), Ansaldo Nucleare (Italia) şi Elcomex
IEA (Romania) pentru “Contractul de inginerie, procurare,
construcţie şi punere în funcţiune pentru Unităţile 3 şi 4
ale Centralei Nuclearo-Electrice de la Cernavodă”;
- În luna mai 2012, CNCAN a emis Scrisoarea de confort
prin care a stipulat că proiectul este autorizabil;
- În septembrie 2012 a fost finalizat Studiul de fezabilitate
al proiectului, care relevă faptul că proiectul este fezabil
din punct de vedere tehnic şi economic.

Responsabilitate
social corporatistă
Prin HG 454 din 27 iunie 1991, a fost implementat “Programul
Social de Urgenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
pentru Cernavodă şi pentru personalul de construcţie şi
operare al centralei”.
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.
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, două lucrări
aflându-se în stare de execuţie.

ale comunităţii locale, ca o expresie a responsabilităţii
corporatiste. Din această categorie fac parte lucrările
de modernizare/extindere ale sistemului de termoficare
urbană, acestea vizând atât o eficientizare a utilizării
agentului termic furnizat către oraş, cât şi o creştere a
procentajului populaţiei cernavodene care beneficiază de
această facilitate.
Alte efecte sociale Şi economice:
• Asigurarea în prezent a peste 1 650 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, cotă
din impozitul pe salarii, etc.) în valoare de 12 939 136 lei;
• Asigurarea de spaţii de cazare pentru un număr de
aproximativ 700 salariaţi.

De asemenea, pe lângă dezvoltarea şi implementarea unor
proiecte ce vizează în mod direct centrala, CNE Cernavodă
a pus accent în permanenţă şi pe derularea unor proiecte
ce vizează satisfacerea unor necesităţi şi deziderate
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Resurse
umane
Activitatea desfăşurată
pe parcursul anului (2012)
în domeniul Resurselor Umane a avut ca principale
obiective:
• menţinerea unui climat de stabilitate în rândul
personalului, printr-o motivare corectă profesională şi
financiară;
• continuarea politicilor de dezvoltare a programelor
de instruire continuă şi formare profesională, în vederea
îmbunătăţirii performanţelor profesionale;
• aplicarea programelor de pregătire concentrate pe
activităţi care necesită un grad ridicat de cunoştinţe în
domeniul securităţii nucleare şi implementarea unui
sistem de management al riscurilor şi al activităţilor pe
procese;
• menţinerea unei culturi de securitate şi a unei culturi
organizaţionale la nivelul societăţii;

CNE Cernavodă

32%

•
menţinerea unui dialog deschis şi eficient între
administraţie şi partenerii de dialog social, reprezentanţii
salariaţilor (sindicatele);
Şi în anul 2012, activitatea de formare profesională,
calificare şi instruire a personalului din SNN SA s-a
desfăşurat conform prevederilor procedurale şi a condus
la menţinerea unei stabilităţi a unui personal performant.
Angajaţii au participat la cursuri de scurtă durată (1
zi), cursuri de perfecţionare cu 1-2 module, seminarii,
instructaje, mese rotunde şi participări la conferinţe
privind modificările de ordin legislativ (codul muncii, codul
de procedură civilă şi penală).
La nivel de societate în urma evaluărilor privind pregătirea
şi instruirea peste 90% din persoanele evaluate au
înregistrat calificative superioare.

29%
11%

SNN Executiv
Situaţia personalului care a beneficiat de pregătire profesională în anul 2012
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Sistemul de management

al calităţii

SN 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 (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor
Nucleare) aplicabile. Sistemul de management al calităţii
al SNN-Executiv este autorizat de CNCAN pentru activităţi
de conducere în domeniul nuclear (Autorizaţia nr. SNN
Executiv-01/2011).
SMC aplicat de SNN SA, descris în Manualul Sistemului de
Management al Calităţii, conţine direcţii de dezvoltare şi
implementare a sistemului de management în cadrul SNN
Executiv şi din cadrul sucursalelor CNE Cernavodă şi FCN
Piteşti. În anul 2012, în cadrul SNN-Executiv a continuat
procesul de tranziţie pentru realizarea unui sistem de
management care să se alinieze cerinţelor standardului
AIEA GS-R-3.
Dezvoltarea şi evaluarea Sistemului de Management (SM) în
cadrul SNN - SA este coordonată de către Departamentul
Dezvoltare şi Evaluare Sisteme de Management (DDESM)
din SNN Executiv.
Sucursalele CNE Cernavodă şi FCN Piteşti au dezvoltat
şi menţin sisteme de management specifice pentru
activităţile lor, după cum urmează:
CNE CernavodĂ - Sucursală din cadrul SNN SA
responsabilă pentru exploatarea Unităţilor 1 şi 2 şi a
Depozitului Intermediar de Combustibil Ars are dezvoltat
şi implementat un Sistem de Management integrat care se
conformează prevederilor Legii 111/1996, Normelor CNCAN,
standardului AIEA GS-R-3 şi standardelor internaţionale
ISO 14001:2004, OHSAS 18001/2007 şi ISO 27001:2005.
Sistemul de management al CNE Cernavodă este autorizat
de CNCAN conform cerinţelor Legii 111/1996 pentru
activităţi de exploatare, proiectare, aprovizionare, reparaţii
şi întreţinere în domeniul nuclear.
În 2012 a continuat activitatea de tranziţie la abordarea
prin procese a Sistemului de Management, fiind practic
definite peste 95% dintre procesele sistemului, parte
din procedurile ce descriu procesele fiind deja emise şi
aprobate, inclusiv de CNCAN.
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 de
certificare SRAC. În anul 2012 a fost efectuat auditul de
supraveghere, CNE Cernavodă păstrându-şi certificarea.
De asemenea, cerinţele Sistemului de Management al
Securităţii Informaţiei din standardul ISO/IEC 2700:2005 au

fost integrate în documentele Sistemului de Management
Integrat al CNE Cernavodă, verificarea conformării fiind
făcută de firma olandeză Det Norske Veritas în cadrul
auditului de supraveghere, ce a avut loc la sfârşitul lunii
noiembrie a anului 2012.
Concluziile evaluărilor au fost pozitive, înregistrându-se
doar câteva recomandări de îmbunătăţire, recomandări ce
au fost sau sunt în curs de implementare, şi care contribuie
la îmbunătăţirea continuă a performanţelor sistemului şi,
implicit a performanţelor CNE Cernavodă.
În anul 2012, CNE Cernavodă a continuat activitatea de
modernizare a sistemului, analizând cele mai noi cerinţe în
domeniu, cum ar fi standardul NQML, utilizat de centralele
din SUA pentru compararea performanţelor Sistemelor de
Management.
Aspectele arătate mai sus sunt susţinute de rezultatele
remarcabile obţinute în operarea Unităţilor 1 şi 2 de la
Cernavodă în cursul anului 2012.
FCN PiteŞti - Sucursală din cadrul SNN SA responsabilă
pentru fabricarea combustibilului nuclear de tip CANDU
6 a dezvoltat şi implementat un Sistem de Management
Integrat care se conformează prevederilor Legii 111/1996,
Normelor CNCAN, integrând şi cerinţele standardului
canadian CAN 3-Z299.2-8. Componenta Sistemului de
Management al Calităţii este autorizată de către CNCAN,
iar componenta Sistemului de Management de Mediu este
certificată de către TUV Thuringen.
Elementele Sistemului de Management al Sănătăţii şi
Securităţii (SMSSO) sunt dezvoltate şi implementate, astfel
încât să se supună certificării în trimestrul IV 2013.
Sunt dezvoltate şi implementate şi alte componente ale
Sistemului de Management Integrat (ex. Protecţie fizică,
Securitatea radiologică, Garanţiile nucleare etc.) .
În 2012 a continuat dezvoltarea componentelor Controlului
Intern Managerial şi Funcţionarea în Siguranţă a Fabricii
(Safety Evaluation during Operation).
În anul 2012, Sistemul de Management al Calităţii a fost
reautorizat de CNCAN pentru activităţi de Fabricare în
domeniul nuclear (Autorizaţia nr. 12-043, intrată în vigoare
la data de 18.09.2012).
În anul 2012, verificarea conformării Sistemului de
Management de Mediu cu cerinţele standardului ISO
14001:2004 s-a efectuat de către TUV Thuringen prin
auditul de supraveghere 2, recertificarea sistemului fiind
programată în trimestrul III 2013.
Dezvoltarea şi implementarea Sistemului de Managemet
Integrat în FCN a contribuit decisiv la creşterea calităţii
combustibilului nuclear fabricat, dovedită prin comportarea
foarte bună în reactor.
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Relaţii publice şi
comunicare
Cunoscând faptul că un public mai bine informat, este
favorabil într-o mai mare măsură energiei nucleare, SN
Nuclearelectrica SA a continuat în anul 2012 acţiunile de
informare a publicului şi clarificare a miturilor false care
s-au creat după accidentul nuclear de la Fukushima din
martie 2011.
În fiecare an, pe baza strategiei companiei, Nuclearelectrica
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.
Programul de informare şi mesajele destinate publicului
au ţinut cont de indicatorii şi subindicatorii de imagine
pe care SNN SA îi urmăreşte în conturarea unei imagini
pozitive şi corecte a companiei şi a utilizării energiei
nucleare în România. Astfel, principalele mesaje s-au
concentrat pe sublinierea securităţii nucleare a centralei
de la Cernavodă, impactul redus asupra mediului, preţul
avantajos al energiei şi clarificarea aspectelor privind
radiaţiile şi depozitarea deşeurilor radioactive, acestea
aflându-se printre preocupările cel mai des întalnite ale
publicului ţintă.
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.
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- 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.
• SNN SA a acordat o atenţie deosebită informării şi
educării tinerei generaţii. În baza unui acord de colaborare
încheiat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucureşti,
SNN SA a organizat o serie de trei seminarii, dezbătând
tematica “Să înţelegem radiaţiile”, dedicate elevilor de
liceu şi cadrelor didactice, în perioada martie-mai 2012.
De-a lungul celor trei întâlniri, aproape 500 de elevi au
participat în mod activ la discuţiile din jurul radiaţiilor,
al prezenţei şi utilizării acestora şi s-au implicat în
experimente practice.
• Nuclearelectrica a fost apreciată de către un juriu
format din specialişti pentru rezultatele sale remarcabile
obţinute în anul 2011, atât în ceea ce priveşte eficienţa
în producţie, cât şi managementul performant. Astfel,
în cadrul galei organizate de publicaţia The Diplomat
– Bucureşti, în data de 4 aprilie 2012 au fost premiate
principalele companii energetice româneşti şi străine, care
îşi desfăşoară activitatea în România, pentru succesele
obţinute în anul 2011. SN Nuclearelectrica SA a primit
premiul pentru compania energetică a anului.
• În cadrul FOREN 2012, SN Nuclearelectrica SA
alături de ROMATOM au organizat masa rotundă cu tema

“Abordarea regională a noilor proiecte nucleare”, în cadrul
căreia a fost prezentată atât experienţa românească în
construirea Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, cât şi cea a
altor state precum Rusia, Canada. Au fost prezentate şi
discutate în detaliu rezultatele testelor de stres realizate
la CNE Cernavodă şi au fost clarificate întrebările massmedia cu privire la operarea în siguranţă a centralei.
• 29 martie - CNE Cernavodă a găzduit vizita Organizaţiei
Comunităţilor cu Obiective Nucleare (GMF) care s-a
reunit la Cernavodă pentru şedinţa anuală. Au participat
ţări precum Franţa, Spania, Suedia, Slovenia, Germania,
Polonia, Ungaria etc.
Menţinerea 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 presă,
organizarea de interviuri şi redactarea de articole.
Motivarea şi informarea personalului, crearea unui mediu
de lucru propice muncii în echipă, bazat pe încredere,
respect şi asistenţă reciprocă reprezintă obiectivele politicii
de comunicare internă a SNN SA.
Strategia de comunicare a SNN SA cuprinde atât
componenta naţională, cât şi componenta locală,
principalul vector de informare şi promovare a energiei
nucleare în comunitate fiind CNE Cernavodă.
În anul 2012, în cadrul Programului “Uşi Deschise”, iniţiat
de către CNE Cernavodă, peste 2 862 de persoane incluzând
elevi, 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 Constanţa,
desfăşurându-se seminarul tematic “Copiii de azi,
nucleariştii de mâine”, la care au participat aproximativ
690 de elevi.

CNE Cernavodă a elaborat o serie de materiale de informare
destinate comunităţii locale, care prin periodicitatea
şi acurateţea lor contribuie la crearea unei imagini
corecte despre energia nucleară în rândul locuitorilor şi
demistificarea unor concepţii false. Astfel, a fost editată
revista “InfoPlus pentru vecini” şi s-au emis “Ştiri Lunare”
şi “Ştiri Zilnice”, care au fost distribuite către comunitatea
locală, atât prin presa scrisă, cât şi prin radio local.
Situaţia emisiilor radioactive este:
• afişată lunar pentru public la Laboratorul de Control
Mediu, la Centrele de Informare din Cernavodă şi
Constanţa;
• transmisă periodic sub forma de anunţuri prin posturi
radio locale şi mass-media locală;
• afişată pe site-ul CNE Cernavodă: www.cne.ro.
În anul 2012, CNE Cernavodă a colaborat cu un post de
radio local, prin intermediul căruia au fost transmise
informări zilnice către populaţie cu privire la monitorizarea
efluenţilor, performanţele centralei, evenimente din
domeniul nuclear etc. Au fost realizate şi difuzate un
număr de 30 de emisiuni şi au fost emise peste 240 de
anunţuri zilnice.
În vederea unei abordări cuprinzătoare a consultării
comunităţii, în anul 2012 au avut loc 6 şedinţe ale Consiliului
de Informare şi Consultare a Comunităţii (CICC) şi 3 vizite
ale membrilor CICC la CNE Cernavodă. Procesele verbale
şi minutele de şedinţă sunt postate pe site-ul public al CNE
Cernavodă www.cne.ro. CICC a fost înfiinţat în anul 2011 cu
scopul de a identifica problemele, îngrijorările, interesele
comunităţii şi de a oferi pentru CNE Cernavodă consultaţii,
sfaturi, opinii asupra aşteptărilor comunităţii în toate
zonele, domeniile de interes, în vederea îmbunătăţirii în
mod continuu a activităţilor de pe amplasament şi pentru
a contribui la bunăstarea comunităţii.
Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitesti şi-a
îmbunătăţit vizibilitatea şi expunerea prin actualizarea
site-ului de Internet, care poate fi accesat la adresa www.fcn.ro.
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Cooperare
internaţională
Societatea Naţională 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, specialişti din cadrul
SNN S.A. participând 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. Specialiştii Nuclearelectrica au fost implicaţi
activ în realizarea de lucrări cu organizaţiile profesionale
din Europa precum EURELECTRIC şi FORATOM.
Nuclearelectrica a fost implicată în organizarea şi coorganizarea unor misiuni şi evenimente internaţionale
semnificative:
• 9-11 aprilie 2012 - a avut loc vizita reprezentanţilor
Candu Energy (compania nou înfiinţată după preluarea
AECL de către SNC Lavalin) la CNE Cernavodă, discuţiile
vizând noua viziune de management şi sprijinul continuu
acordat dezvoltării industriei nucleare.
• 31 mai-1 iunie - a avut loc o întâlnire cu Firme franceze
în cadrul UbiFrance organizată la iniţiativa Ambasadei
Franţei la Bucureşti pe baza interesului manifestat de
firmele franceze care activează în industria nucleară.
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Firmele franceze prezente la întâlnire au fost: Algeco,
ATSI, Baumert, Delta Neu, Flaktwoods, FNAG, Sandvik
Materials, Saphymo, Sarens, Sirac, Paul Boye, Touax şi
Velan. Obiectul de activitate al firmelor de mai sus vizeaza:
supraveghere şi inspecţie în sectorul nuclear, industriale
de aspirare, de ventilare, de filtrare şi de transfer
pneumatic al deşeurilor, soluţii de ventilare şi climatizare,
detecţia şi supravegherea radiaţiilor ionizante, control de
proces şi supravegherea mediului, întreţinerii nucleare
pentru clienţi precum EDF în activitătile de control nondestructive, design şi realizare de valve, etc.
• 20-24 august 2012 - a avut loc Misiunea de verificare
a delegaţiei Comisiei Europene în conformitate cu
prevederile art. 35 din cadrul Tratatului Euratom.
• 24-27 septembrie 2012 - a avut loc la Bucureşti
conferinţa AIEA “Fuel Integrity during Normal Operating
and Accidental Conditions in Pressurized Heavy Water
Reactors (PHWRs)”, co-organizată în colaborare cu SNN
SA. La întâlnirea tehnică au participat România, Canada,
Argentina, Republica Coreea, Pakistan, India. Au fost
dezbătute probleme legate de comportarea combustibilului
nuclear în diferite centrale cu apă grea în variate situaţii de
operare, inclusiv în caz de accident, în vederea identificării
marginilor de securitate în proiectarea combustibilului şi
prevenirii consecinţelor posibile în caz de accident.
• De asemenea, conducerea SNN SA a organizat şi
derulat vizite de lucru în vederea identificării unor potenţiali
investitori pentru definitivarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4
CNE Cernavodă.

Situaţia
financiar-contabilă
Situaţiile financiare ale SN Nuclearelectrica SA încheiate
la 31.12.2012 au fost
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.
Acestea au fost auditate de către firma KPMG Audit SRL
România.
După cum indică situaţiile financiare, anul 2012 a fost un an
bun pentru companie.
Acest lucru a fost ilustrat de rezultatul din activitatea de
exploatare în sumă de 152,8 milioane lei. Atât veniturile din
exploatare, cât şi cheltuielile din exploatare au o structură
asemănătoare celor din exerciţiul financiar precedent,
respectiv: venituri şi cheltuieli aferente vânzării de energie
electrică şi termică produsă, precum şi venituri şi cheltuieli
aferente transportului energiei electrice şi tranzacţiilor pe
piaţa de ziua următoare (PZU).
În ceea ce priveşte rezultatul financiar, în acest domeniu
s-a înregistrat pierdere, valoarea cheltuielilor financiare
excedând veniturile financiare, dar această pierdere a
putut fi absorbită de profitul din activitatea de exploatare,
astfel încât la finele anului 2012 societatea a obţinut un
profit brut în sumă de 86 mil. lei, respectiv un profit net în
sumă de 35 mil.lei.

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, precum şi a celui Contractat de MFP a fost efectuată
la zi, fără întârziere.
Performanţele companiei se regăsesc în indicatorii
financiari care sunt comparabili cu indicatorii financiari
ai companiilor externe de profil, aşa cum rezultă din
benchmarking-ul pe care îl efectuează societatea
noastră.
Menţionăm că suntem membri “EUCG” (Electric Utility
Cost 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, cât şi
cele mai bune practici.
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

31.12.2011

31.12.2012

Active imobilizate

9.191.441.180

9.124.296.859

Active circulante

1.310.758.156

1.465.178.436

Cheltuieli în avans

6.200.246

7.872.671

ACTIVE

10.508.399.582

10.597.347.966

Datorii pe termen scurt

415.090.384

618.321.559

Datorii pe termen lung

2.160.262.017

1.990.485.500

Total datorii

2.575.352.401

2.608.807.059

Provizioane

23.269.923

28.828.052

Venituri în avans

253.460

1.057.927

Capitaluri proprii

7.904.084.477

7.953.215.607

Patrimoniul public

5.439.321

5.439.321

10.508.399.582

10.597.347.966

TOTAL ACTIVE
Datorii si capitaluri

TOTAL datorii şi capitaluri
Monedă: LEI
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CONTUL DE profit şi pierderE
2011

2012

Venituri din exploatare

1.615.369.688

1.675.806.707

Cheltuieli din exploatare

1.452.729.884

1.523.035.207

Profit din exploatare

162.639.804

152.771.500

Venuturi financiare

273.169.474

226.189.716

Cheltuieli financiare

316.188.583

293.191.901

Cheltuieli financiare nete

(43.019.109)

(67.002.185)

Profit brut

119.620.695

85.769.315

Impozit pe profit

24.584.423

51.300.315

Profitul exercitiului

95.036.272

34.469.000

Monedă: LEI
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