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Catre:  Bursa de Valori Bucuresti 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 
Ref: Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului Comisiei Nationale a 
Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, 
cu modificarile si completarile ulterioare si Codului Bursei de Valori Bucuresti 

 
Eveniment important de raportat:  
Intrarea in programul de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda 
 
SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) anunta ca incepand cu data de 02 mai 2018, Unitatea 1 va intra in 
programul de oprire planificata, urmand a fi deconectata de la Sistemul Eenergetic National la ora 11:00. 
Durata opririi planificate este de aproximativ 30 de zile, conform planificarii lucrarilor de mentenanta 
preventiva si corectiva necesare a fi realizate in aceasta perioada. 
In perioada opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda, se vor efectua activităţi din următoarele 
programe:                                                                                                                                                                                 

-Programul de mentenanță preventiva si corectivă; 
-Programul de inspecţii; 
-Programul de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate; 
-Programul de implementare modificări. 

 
Lucrarile aferente programului de oprire planificata a Unitatii 1 se vor executa în condiţii de siguranţă 
pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE 
Cernavodă.        
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