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1. INTRODUCERE
Prezentul document reprezinta un sumar al planului de administrare.
Planul de administrare reprezinta un instrument de lucru al administratorilor si directorilor cu contract
de mandat ai SN Nuclearelectrica SA, selectați în acord cu procedura descrisa de OUG nr. 109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
fiind structurat pe componenta de management și corelat cu obiectivele si viziunea din Scrisoarea de
Asteptari.
Planul de administrare este elaborat în acord cu prevederile art. 36 al (1) din OUG nr.109/2011 de
catre administratorii si directorii cu contract de mandat ai S.N. Nuclearelectrica S.A.
Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia precum si modul in care aceasta se
implementeaza pe durata mandatului administratorilor si directorilor, in vederea atingerii obiectivelor
si indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat.
La elaborarea planului de administrare s-a tinut cont de specificul si caracterul de unicitate al
obiectului principal de activitate al societatii – producerea de energie electrica si termica prin procedee
nucleare – in cadrul economic national.
Totodata, s-au luat in considerare realitatile geopolitice si de piata (mediul de piata dinamic si anularea
prin OUG 114/2018 a procesului de liberalizare totala pietei de energie) in care isi desfasoara
activitatea societatea.
Obiectivele propuse prin prezentul plan de administrare si masurile pentru realizarea acestora au ca
baza de fundamentare performantele ridicate din exploatare Centralei Nuclearoelectrice de la
Cernavoda (prescurtat CNE Cernavoda), reducerea naturala a duratei de viata ramasa din ciclul de
210,000 de ore efective de functionare stabilite prin proiectul initial precum și producerea
combustibilului in cadrul sucursalei societății, Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti (prescurtat FCN
Pitesti).
Planul de administrare respecta principiile guvernantei corporative, care statueaza o atitudine
responsabila, profesionista si etica a Societatii in raport cu principalele parti interesate, sunt adaptate
scopului principal pentru care au fost propuse – acela de realizare a obiectivelor asumate.
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2. PREZENTAREA SOCIETATII
2.1

PREZENTARE GENERALA


Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (denumita prescurtat SNN sau SN Nuclearelectrica
SA) a fost înființată prin Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 365/1998, ca urmare a
reorganizării Regiei Autonome de Electricitate RENEL.



Societatea Nationala Nuclearelectrica SA este societate cu personalitate juridică, pe acțiuni cu
capital majoritar de stat.



Societatea Nationala Nuclearelectrica SA este organizată și funcționează în conformitate cu
dispozițiile legale ale Actului Constitutiv, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul București cu numărul de ordine în registrul comerțului J40/7403/1998
și codului unic de înregistrare 10874881.



Capitalul social al Societății Nationale Nuclearelectrica SA este deținut de către acționarul
majoritar Statul Român prin Ministerul Energie, ministerul de resort, în proporție de 82,4959%
din capitalul sociala al societatii, de către SC Fondul Proprietatea SA in proportie de 9,0903%
din capitalul social al societatii si de alti investitori, persoane fizice si juridice, romane si
straine, in proportie de 8,4138% din capitalul social al societatii. Societatea este listata la BVB
din anul 2013 .



SN Nuclearelectrica SA are în componență doua sedii secundare, cu statut de sucursală, fără
personalitate juridică.



Sediul social al societății se află în municipiul București, Strada Polona nr.65, sectorul 1.

2.2 STRUCTURA DE ADMINISTRARE
Sistemul de administrare al Societății Nationale Nuclearelectrica SA este sistemul unitar.
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. este condusă de către Adunarea Generală a Acționarilor,
care decide asupra activității societății, asupra politicii ei economice și de afaceri și este administrată
de către Consiliul de Administrație.
Consiliul de Administrație al SN Nuclearelectrica S.A. este format din sapte membri, din care face
parte și directorul general al societății.
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Consiliul de Administratie a delegat conducerea SN Nuclearelectrica S.A catre o echipa de 3 directori
cu contract de mandat ( Director General, Director General Adjunct si Director Financiar)

2.2

SUCURSALELE SOCIETATII

Activitățile productive desfășurate pentru asigurarea productiei de energie electrica se realizează prin
intermediul a doua sedii secundare, fără personalitate juridică, cu statut de sucursală, a caror activitate
este coordonata centralizat de către managementul executiv al Sociatății Nationale Nuclearelectrica
SA.
Sucursalele SN Nuclearelectrica SA se
prezinta astfel:
Centrala Nuclearelectrica Cernavoda
(prescurtat CNE Cernavoda), cu sediul in
localitatea Cernavoda, Strada Medgidiei nr.2,
Judetul Constanta
Sucursala asigura functionarea in siguranta a
Unitatilor nucleare 1 si 2, fiecare cu o capacitate
instalata de productie de 700 MWh. Cele doua
reactoare de la Cernavoda asigura aproximativ
20% din necesarul de energie al Romaniei.
CNE Cernavoda utilizeaza tehnologia canadiana CANDU 6 (Canadian Deuterium Uranium) folosind
uraniul natural ca si combustibil si apa grea ca moderator si agent de racire.
Fabrica de Combustibil Nuclear (prescurtat FCN Pitesti), cu sediul in localitatea Mioveni, Strada
Câmpului nr.1, Judetul Arges
Sucursala asigura fabricarea combustibilului
nuclear pentru Unitatile nucleare 1 si 2 de la CNE
Cernavoda (aprox. 11.000 fascicule combustibile
pe an)
FCN Pitesti este autorizata de AECL Canada ca
furnizor de combustibil nuclear de tip CANDU 6.
Conducerea fiecărei sucursale este asigurată de o
echipă manageriala formată dintr-un director de
sucursală, care asigură conducerea proceselor
specifice sucursalei prin implementarea deciziei
strategice și tacticii stabilite de conducerea
executivă a societății.
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3. ANALIZA SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

- Stabilitate si excelenta operationala ,
materializate prin indicatori de performanta
ridicati si grad inalt EAF (>90%) care cresc
competitivitatea Societatii;

- Dependenta de furnizori unici pentru
materii prime: apa grea, apa tehnologica si
dioxid de uraniu) , echipamente, piese de
schimb si servicii;

- Procesul de productie este bazat pe o
tehnologie eficienta; fasciculele de
combustibil sunt produse intern;

- Putere redusa de negociere cu furnizorii de
echipamente/servicii critice;

- Predictibilitatea costurilor de operare si
mentenanta, costuri relative scazute in
operare
- Expertiza in industria de producere a
energiei nucleare si in activitatile de
vanzare;
- Relatii stabile si credibilitate in mediul de
afaceri;
- Afiliere la organizatiile Internationale
pentru suport si dezvoltarea bazei de
cunostinte;
- Resursa umana inalt calificata;

- Rigiditate in procesul de supply chain ca
urmare a cadrului legislative; Discriminare
fata de competitorii din Europa, prin
legislatie limitative;
- Cultura birocratica;
- Structura organizatorica neoptimizata,
procese rigide;
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Oportunitati

Amenintari

- Tendinta de evolutie ascendenta a pretului
la energia electrica;

- Evenimente climatice si hidrologice care
ar
putea
determina
intreruperea
neplanificata a activitatii, ca urmare a
modifcarilor climatice generate de cresterea
emisiilor de gaze de sera;

- Politica energetica europeana de
decarbonizare si reconsiderarea rolului
energiei nucleare in mixul necesar pentru o
economie decarbonizata;
- Utilizarea pietei de capital prin emisiunea
de noi instrumente financiare, ca elelement
fundamental de sustinere a finantarii
marilor proiecte de investitii;
- Valorificarea tritiului ulterior
implementarii instalatiei de detritiere;
- Retehnologizarea U1;

- Criza economica ;
- Volatilitatea preturilor energiei electrice ;
- Posibile noi reglementari stricte privind
licentierea si operarea centralelor nucleare;
- Lipsa de atractivitate din partea
investitorilor institutionali pentru
acordarea de finantari in industria
nucleara;
- Retehnologizarea U1;
- Imbatrinirea resursei umane si
atractivitatea scazuta a industriei nucleare
pentru generatia tanara;
- Impredictibilitatea si neclaritatea
prevederilor legislative;
- Viziuni contradictorii la nivelul UE cu
privire la viitorul energiei nucleare;
- Migrarea personalului inalt calificat catre
noi proiecte nucleare, ca urmare a
deficitului de specialisti la nivel national/
mondial in industrie;
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4. DIRECTIILE PLANULUI DE MANAGEMENT
Directiile componentei de management al Planului de administrare asigura implementarea
strategiei incluse in plan, elaborate pe baza scrisorii de asteptari emise de Ministerul Energiei,
urmarind totodata, prin luarea in considerare a analizei SWOT, mitigarea amenintarilor si a punctelor
slabe concomitent cu fructificarea punctelor tari si a oportunitatilor.
Directiile principale ale componentei de management a Planului de administrare:

1) Consolidarea productiei de energie electrica din CNE Cernavoda, in conditiile de
respectare a cerintelor de Securitate Nucleara, ca pilon al securitatii energetice nationale
si al diminuarii emisiilor de CO2.

SN Nuclearelectrica prin intermediul CNE Cernavoda asigura astazi 18% din consumul national
de energie electrica cu un factor de capacitate in 2018 de 92.37%, depasind cu mult nivelul de 80%
stabilit conform proiectului initial.
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Exploatarea intensiva a celor 2 reactoare din CNE Cernavoda in conditiile mentinerii nivelului
de excelenta in operare, implica pentru urmatorii 4 ani, necesitatea implementarii unor masuri
compensatorii care sa permita mentinerea productiei de energie la un nivel stabil , cu minim de opriri
de functionare , in conditiile respectarii normelor de Securitate nucleara.
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a. Asigurarea unei productii fizice de cel putin 9.6 Mil. MW, prin:
i.

Realizarea programelor de investitii anuale necesare asigurarii functionarii centralei in
conditiile respectarii normelor de Securitate nucleara

ii.

Realizarea programelor de mentenanta preventiva dezvoltate in vederea implementarii
conceptului de LTO pentru CNE Cernavoda

iii.

Asigurarea resursei umane necesare operarii centralei in conditii de excelenta cu
respectarea normelor de Securitate nucleara

iv.

Finalizarea programului Post Fukushima

v.

Mentinerea emisiilor radioactive la nivelul reglementarilor interne inferioare celor
legale

vi.

Asigurarea fluxurilor de numerar necesare operarii centralei

b. Pregatirea extinderii duratei de viata de la 210,000 ore efective de functionare (EFH) la
245,000 EFH
Componentele reactorului nuclear al centralelor de tip CANDU 600 (ca si Unitatea 1) au fost
proiectate pentru o durata de viata de 210.000 ore de functionare la putere nominala (EFPH-Effective
Full Power Hours), care se traduce intr-o durata operationala de circa 30 de ani la un coeficient de
utilizare a puterii instalate de 80%, care se vor atinge la finalul anului 2023.
In ultimii ani, datorita faptului ca mai multe unitati de tip CANDU se aproprie de limita celor
210.000 EFPH, industria nucleara a facut o serie de cercetari asupra comportarii in timp a
componentelor ansamblului reactor si asupra mecanismelor de imbatranire care le afecteaza, in scopul
extinderii duratei de viata a acestora dincolo de limita estimata de catre proiectantul reactoarelor –
AECL (actual Candu Energy), cu un rezultat care poate atinge pentru U1 de la CNE Cernavoda nivelul
de 245,000 EFPH.
In vederea atingerii acestui obiectiv avem in vedere urmatoarele :
i. Contractarea , utilizarea concluziilor si implementarea propunerilor obtinute
prin “Serviciile integrate de inginerie privind analize si evaluari ale ansamblului
reactor (PLEX), inclusiv evaluarea inelelor distantiere dintre tubul de presiune
si tubul calandria (Spacers integrity analysis)-(SPACERS)”, cuprinzand studii,
analize si inspectii suplimentare din care sa rezulte la cate ore de functionare la
putere nominala poate ajunge Unitatea 1, cu respectarea integrala a cerintelor si
normelor de securitate nucleara.
ii. Obtinerea Raportului de securitate pentru autoritatea de reglementare
CNCAN”.
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iii. Continuarea implementarii/aplicarii programelor de supraveghere
mentenanta care sa permita operarea pe termen lung a centralei

si

2) Actualizarea strategiei pe termen lung a DICA aprobata prin Hotararea Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr.8 din data de 28.09.2017 concomitent cu
asigurarea depozitarii intermediare a combustibilului ars
Strategiei curenta prevede posibilitatea continuarii construirii de module MACSTOR 200 pana la
Modul 14 inclusiv, in cazul in care nu se obtine acordul de mediu pentru Macstor 400 pana in anul
2020, urmand ca dupa obtinerea acestuia sa se treaca la constructia acestor noi module;
In prezent sunt finalizate 9 module de tip Macstor 200, iar modulele 10 si 11 – tot de tip
Macstor 200 – sunt in constructie.

In conditiile modficarilor recente ale legislatiei de mediu si a solicitarii Ministerului Mediului de a
conexa documentatiile pentru DICA si CTRF, este necesara revizuirea strategiei de dezvoltare a DICA
in sensul trecerii la MACSTOR 400 incepand cu modulul 18, cu finalizare prevazuta la inceputul
anului 2027. In acest context, acordul de mediu si autorizatia de construire pentru modificarea
proiectului DICA (trecere la M400 si extindere amplasament) trebuie sa fie disponibile cel mai tarziu
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in 2025, ceea ce face ca demararea demersurilor pentru obtinerea acordului de mediu sa nu fie necesara
mai devreme de 2022.

In aceste conditii pentru perioada 2019-2022 avem in vedere:
a. Elaborarea si supunerea spre aprobarea AGA a Strategiei revizuite de implementare a
DICA in sensul continuarii asigurarii capacitatilor de stocare a combustibilului ars in
module Macstor 200 pana in anul 2027;

b. Continuarea asigurarii capacitatilor de stocare a combustibilului ars in module Macstor
200 pana in anul 2022
c. Pregatirea documentatiei necesare obtinerii Acordului de Mediu pentru Macstor 400
pana in 2022 sau trecerea la o noua tehnologie

3) Diversificare surse uraniu
In luna aprilie 2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a aprobat Strategia de
diversificare a surselor de aprovizionare cu materie prima necesara producerii combustibilului nuclear,
strategie care prevede ca SNN sa achizitioneze de pe piata internationala octoxid de uraniu - U3O8
(forma stabila pe perioade mari de timp si forma sub care este tranzactionat, de regula, uraniul pe piata
internationala), urmand ca acesta sa fie depozitat si procesat de catre CNU (in virtutea prevederilor
Legii 193/2018).
In vederea atingerii acestui obiectiv avem in vedere :
a. Calificare furnizori alternativi ( anul 2019)
In raport cu reglementarile aplicabile, fabricantul concentratului tehnic de uraniu (CTU) natural
necesar producerii combustibilului nuclear trebuie sa fie “evaluat si calificat” pentru achizitia de CTU.
Astfel, calificarea de furnizori alternativi de CTU presupune urmatoarele etape:
-

Evaluare oferte furnizori inscrisi la licitatia de achizitia de CTU;

Obtinere autorizatii CNCAN de import mostre de 3 kg. CTU pentru furnizorii selectati si
Notificare ESA/ EURATOM;
Livrare si testare mostre de 3 kg. la CNU de la furnizorii selectati (pe baza planului de testare
intocmit de CNU și aprobat de FCN);
-

Testare la FCN a pulberii de UO2 obtinuta din CTU testat la CNU;

-

Audit la furnizorii care au trecut testele de calificare si receptie serviciu calificare.
b. Achizitie materie prima de la cel putin 2 furnizori diferiti
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c. Asigurarea capacitatii de procesare/rafinare

4) Pregatire RT
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.09.2017, s-a aprobat
demararea Fazei 1 a Strategiei pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda care
este preconizata sa se deruleze in perioada 2018-2021, finalizandu-se cu aprobarea de catre Adunarea
Generala a Actionarilor a Studiului de fezabilitate si luarea deciziei finale de investitie.

Avand in vedere magnitudinea Proiectului de Retehnologizare, atat din punctul de vedere al
complexitatii activitatilor cat si din punct de vedere financiar, este deosebit de important ca rezultatele
Studiului de fezibilitate sa aiba un grad de confidenta ridicat. Pentru a atinge acest deziderat se vor
derula o serie de studii si analize suport care sa reduca cat mai mult posibil marja de incertitudine.
Pentru stabilirea volumului de lucrari necesare a fi efectuate in oprirea pentru retehnologizare, se vor
obtine informatii din urmatoarele studii:


Studiul referitor la “Evaluarea starii structurilor, sistemelor și componentelor centralei
(Condition Assessment) in vederea stabilirii masurilor ce trebuie luate ca acestea sa mai
poata functiona inca un ciclu de viata”;



Revizuirea Periodica de Securitate Nucleara (PSR) a centralei pentru a demonstra ca
aceasta poate functiona in continuare in conditii de securitate pentru populatie, mediu si
personalul propriu;



Stabilirea modificarilor proiectului existent pentru a satisface ultimele cerinte de securitate
nucleara precum si directivele Comisiei Europene.

Evaluarea starii structurilor, sistemelor și componentelor centralei – Condition Assessment - este
primul si cel mai important studiu prin care, pe baza informatiilor obtinute din proiectare, fabricatie,
instalare, istoria operarii si intretinerii, precum si din discutiile cu personalul de exploatare (ingineri
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de sistem, ingineri de componente, personal de mentenanta etc.) se face evaluarea mecanismelor de
degradare, a programelor de management al imbatranirii si evaluarea financiara a solutiei propuse
(reparatie, inlocuire, imbunatatire) pentru toate structurile, sistemele și componentele centralei.
Procedura de achizitie publica pentru contractarea acestui studiu a fost lansata de catre SN
Nuclearelectrica S.A. estimandu-se semnarea contractului in luna iunie 2019.
De asemenea, pentru demonstrarea fezabilitatii Proiectului de Retehnologizare, suplimentar fata
de studiul privind “Evaluarea starii structurilor, sistemelor și componentelor centralei” se are in vedere
contractarea unor studii ale caror rezultate vor fi incluse in Studiul de Fezabilitate:


Servicii de inginerie pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind Gospodarirea
Deseurilor Radioactive generate în perioada de retehnologizare a Unitații 1 și în perioada
de exploatare a celor două unitati după retehnologizarea Unitații 1;



Studiu privind solutia de depozitare a apei grele pe perioada retehnologizarii Unitatii 1;



Documentatie tehnico-economica privind solutia tehnica pentru inlocuirea canalelor de
combustibil nuclear, a tuburilor calandria si a fiderilor (ICCTCF) reactorului Unitatii 1 a
CNE Cernavoda ‟



Studiu privind infrastructura necesara proiectului de Retehnologizare;



Repararea bazinului de combustibil uzat al Unitatii 1 astfel incat sa permita operarea
acestuia pentru inca 30 de ani;



Repararea rezervorului de rasini TK1 1 in vederea folosirii acestuia pentru stocarea unei
parti a apei grele pe perioada de retehnologizare

In vederea pregatirii proiectului de retehnologizare al Unitatii 1 avem in vedere urmatoarele:
a. Finalizare studii necesare implementare RT ( deseuri, apa grea, infrastructura
logistica, OE)
b. Finalizare studiu fezabilitate 2022
c. Alegere solutie retubare

5) U3&U4
Strategia revizuita de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea
unei proceduri de selectare de investitori (“Strategia”) prevede crearea unei societăți mixte (“JVCo”)
între SNN și China General Nuclear Power Corporation - CGN (investitor selectat), la care să fie
transferată valoarea investită de SNN în filiala EN; JVCo - va fi înființată în scopul reverificării, în
condiții actuale, a fezabilității proiectului, evaluării activelor, luării deciziei referitoare la contractarea
lucrărilor de inginerie, procurare și construcție (IPC), obținerii autorizațiilor și aprobărilor necesare
începerii lucrărilor, inclusiv în ceea ce privește măsurile de sprijin care se vor acorda proiectului, în
condițiile legislației naționale și comunitare și luării deciziei finale de investire.
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Avand in vedere contextul prezentat, avem in vedere urmatoarele:
a. Continuarea si finalizarea negocierilor cu CGN, in limitele Strategiei revizuite si
mandatului aprobat de Consiliul de Administratie;
b. Infiintarea societatii mixte de proiect;
c. Luarea masurilor necesare pentru realizarea tuturor activitatilor de pregatire a
proiectului in cadrul societatii mixte infiintate impreuna cu CGN in care SNN va fi
actionar;
d. Implicarea activa a SNN in discutiile cu reprezentantii diverselor autoritati publice, in
vederea obtinerii tuturor aprobarilor/acordurilor/avizelor necesare pentru derularea si
finalizarea cu succes a proiectului.

6) Valorificare active SNN
SNN dispune de active imobilizate care nu sunt necesare in activitatea de baza, de productie de
energie electrica, evaluate in situatiile financiare la o valoare justa de aproximativ 28 de milioane de
lei. Aceste active necesita cheltuieli de administrare si intretinere , afectand marginal ratele de
profitabilitate ale companiei. In conformitate cu obiectivele mentionate in scrisoarea de asteptari
conducerea SNN va demara un proces de analiza privind utilizarea optima a imobilizarilor corporale
aflate in aceasta categorie.
Pentru atingerea acestui obiectiv avem in vedere:
a. Identificare lista& propunere lista active 2020
b. Demararea procedure de vanzare 2021-2022

7) Indicatori EUROATOM
Acordurile de imprumut EURATOM mentioneaza urmatorii indicatori financiari ce trebuie
indepliniti de SNN:


rata de acoperire a serviciului datoriei nu poate fi mai mica de 1,5;



gradul de indatorare nu trebuie sa fie mai mare decat 0,5;



veniturile operationale ale SNN trebuie sa acopere toate costurile operationale ale
Unitatilor 1 si 2 si toate costurile privind serviciul datoriei.
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SNN trebuie sa indeplineasca acesti indicatori pe toata durata imprumuturilor EURATOM, pana
in 2024, corelat cu indicatorii financiari structurati in anexa ICP din contractul de mandat.
Acordurile de imprumut cu AECL si Ansaldo prevad restrictii impuse SNN de a acorda orice
garantie sau gaj pe oricare din activele sale, fara acordul prealabil in scris al creditorilor.

8) Optimizarea si eficentizarea structurii organizatorice
O preocupare permanenta a managementului va consta in optimizarea si eficientizarea structurii
organizatorice a societatii, tinand cont de urmatoarele considerente specifice producerii de energie
prin procedee nucleare:
(i)

Standardele internationale in domeniu si cele mai bune practici (standarde si recomandari
AIEA si recomandari WANO);

(ii)

Asigurarea unei culturi de securitate nucleara solide la nivelul tuturor proceselor
desfasurate in cadrul companiei;

(iii)

Recomandarile formulate de WANO ca urmare a verificarilor realizate cu privire la
guvernanta companiei;

(iv)

Cadrul legal aplicabil;

(v)

Problemele identificate intern cu privire la procesele desfasurate in cadrul companiei.

Aceasta abordare implică o responsabilitate majoră în facilitarea procesului de schimbare, ca
răspuns la următoarele influențe asupra strategiei de personal:

Activități sindicale

Situația pieței muncii

Legislație

Strategie de
personal

Acțiunile pe piața muncii
a firmelor concurente

Schimbări demografice
(oferta de muncă cerere de servicii)
Progresul
Tehnologic

Nivelul cererii pentru
serviciile de producție
ale societății

In vederea atingerii acestui obiectiv vom avea in vedere:
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a. Calificarea a 10 persoane pe an ca green belt 6 sigma
Managementul la cel mai inalt nivel doreste sa formeze o cultura a invatarii la nivelul SNN,
recunoscuta ca un proces organizational esential caracterizat de :
(i) Stimularea responsabilizarii oamenilor, ca reactie la supervizarea excesiva;
(ii) Invatarea autonoma, ca reactie la continutul tematic al instruirilor;
(iii)Acumularea cunostintelor pe termen lung, in locul remediilor rapide, pe termen scurt
Programul de calificare green belt 6 sigma se adreseaza specialistilor din cadrul societatii ale caror
responsabilitati constau in initierea si derularea de la inceput si pana la sfarsit a un proiect de
imbunatatire al proceselor, precum si specialistilor cooptati in proiectele de modelare a organizatiei
pe termen lung. Cursul Green Belt are la bază parcurgerea etapelor DMAIC (Define, Measure,
Analyze, Improve, Control) și aprofundarea modalitatilor prin care pot fi utilizate unelte specifice de
imbunatatire a proceselor din cadrul societatii, inclusiv de dezvoltare a aplicatiilor de informatizare a
acestora si de BI (Business Intelligence).

b. Lansarea a cel putin 10 procese de imbunatatatire anuala cu impact minim de 20K
EUR eur/proiect
Proiectele de imbunatatire a proceselor ce tin de managementul capitalului umane sunt esentiale pentru
mentinerea si formarea continua a unei elite de profesionisti, cunoscut fiind ca forta unei companii
subzista in calitatea, devotamentul si capacitatea de implicare capitalului uman detinut.
Proiectele de imbunatatire anuala sunt tratate de echipa manageriala la cel mai inalt nivel similar unei
investitii, nu ca o cheltuiala, constientizand atat importanta proceselor cat si analiza indicatorilor de
performanta ai acestor procese de imbunatatire.
Prin derularea acestor procese de imbunatatire se va ajunge la intelegerea notiunii de corectitudine
procesuala, care nu inseamna decizie prin consens sau democratie la locul de munca. Scopul sau este
acela de a urmarii cele mai bune idei, constand in aplicarea urmatoarelor principii:


Angajament – implicarea angajatilor in decizii, invitandu-i sa isi exprime opiniile si
incurajandu-i sa isi discute reciproc ideile;



Explicarea – clarificarea motivatiilor care au stat la baza unei decizii finale;



Claritatea asteptarilor – precizarea noilor reguli, inclusiv a standardelor de performanta, a
penalizarilor pentru esecuri si a noilor responsabilitati

c. SNN process mapping / HR allocation
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Un element important în actualizarea structurii organizatorice si a posturilor specializate o constituie
analiza performantelor fiecarui proces în parte desfasurat în cadrul societății, cu adoptarea masurilor
ce se impun pentru îmbunătățirea rezultatelor obtinute de societate.
In procesul de optimizare a structurii organizatorice este esentiala elaborarea unei strategii de
comunicare interna, astfel incat toti angajatii sa inteleaga argumentele care stau la baza acestor
modificari organizationale, beneficiile avute in vedere, precum si o predictibilitate cu privire la locurile
de munca din cadrul societatii.

9) Mentinerea unei politici previzibile de dividend
SNN fiind o societate nationala cu capital majoritar de stat, repartizarea profitului se face
conform prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile
nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, in conformitate cu
prevederile O.G. nr. 64/2001, cota de repartizare minima a dividendelor este de 50% din profitul net
ramas dupa repartizarile prevazute la art. 1 alin (1) lit. a)-e) din O.G. nr. 64/2001. Societatea poate
propune actionarilor o cota de repartizare la dividende intre 50% si 100% din profitul distribuibil. Cota
de profit care va fi distribuita anual de catre Societate sub forma de dividende este supusa aprobarii in
cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
In formularea propunerilor catre Adunarea Generala a Actionarilor vor fi avute in vedere
respectarea cerintelor prevazute in OG 64/2001, inclusiv a ratei minime de distribuire de 70% din
profitul distribuibil.

10) Responsabilitatea sociala corporatista
Responsabilitatea sociala are in vedere impactul corporatiei asupra societatii in sens larg si in sens mai
detaliat efectul asupra mediului, angajatilor, actionarilor, partilor interesate ( furnizori, client,
comunitatea locala). Responsabilitatea sociala asumata de o corporatie aduce avantaje legate de
atractivitate mare fata de client, angajati (permite atragerea unor angajati mai talentati) permite o
relatie mai buna cu partile interesate si o imagine mult mai buna a companiei in societate si in piata
financiara.
Cultura de responsabilitate sociala implica o multitudine de teme precum:


Drepturile omului



Guvernanta corporatista



Protectia mediului



Securitatea in munca si sanatate



Conditiile de munca
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Contributia companiei la dezvoltarea economica

Prin actiunile sale, SNN isi propune sa raspunda la problemele reale ale comunitatii, sa aduca o
contributie la schimbarea in bine de care societatea romaneasca are nevoie pentru egalitatea sanselor,
cresterea nivelului de trai si accesul la resurse si nu in ultimul rand, pentru cresterea generatiei viitoare.
SNN doreste construirea unei relații de încredere pe termen lung cu angajații, comunitatile locale,
furnizorii si partenerii, cetățenii, relații care să servească drept fundament pentru crearea de modele
de afaceri durabile. O încredere mai mare contribuie așadar la crearea unui mediu în care SNN si
stakeholderii sai pot să inoveze și să se dezvolte. SNN este constienta ca activitățile economice
necesită, din ce în ce mai mult, un fundament etic care pozitioneaza omul, mediul și considerentele
sociale în centrul activității economice.

In vederea implementarii acestui obiectiv, din perspectiva managementului prezinta importanta
urmatoarele actiuni:
a. Actualizarea Politicii de responsabilitate sociala corporatista;
b.

Stabilirea de bugete anuale pentru actiuni de responsabilitatea sociala corporatista
precum si criterii clare care sa stea la alocarea acestor bugete, cu avizul biroului de
conformitate;

c.

Implicarea SNN in proiecte de anvergura la nivel national cu impact real si direct asupra
societatii;

d.

Analiza oportunitatii infiintarii unei fundatii a SNN prin care sa fie promovate
parteneriate/proiecte de anvergura in domeniul actiunilor de responsabilitate sociala
corporatista si instituirea unor parteneriate cu ONG-uri/fundatii cu experienta si
anvergura in domeniu ;

e.

Orientarea strategica in actiuni de tip filantropic, caritabil si umanitar in beneficiul
comunitatii, atat din zonele invecinate obiectivelor nucleare operate de SNN (Cernavoda
si Pitesti), cat si la nivel national;

f.

Investirea unei cote a profitului anual al SNN in actiuni de CSR;

g.

Raportarea anuala a activitatilor de CSR conform Ghidului de Raportare Nefinanciara
al Comisiei Europene si Directivei 2014/95/UE;

h.

Raportarile anuale se vor referi inclusiv la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabila
(ODD), incluse pe Agenda 2030. Programele de CSR desfasurate de SNN se vor axa cu
precadere pe indeplinirea obiectivului 7. Energie curată şi la prețuri accesibile, care
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vizeaza asigurarea accesului unui numar cat mai mare de persoane la energie la preţuri
accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern, avand in vedere ca 3 milioane de
oameni la nivel global utilizează încă sursele tradiționale de energie, bazate în principal
pe cărbune și gaze naturale.
i.

Evaluarea si raportarea anuala a activitatilor de CSR ale SNN conform standardelor
Global Reporting Initiative (GRI),

Prin actiunile de CSR, managementul SNN urmareste atingerea urmatoarelor obiective:


Crearea si sustinerea unui model de business sustenabil, cu management responsabil si politici
globale adaptate problemelor locale;



Cresterea nivelului de incredere si sprijin pentru modelul de business al SNN;



Raspunderea la problemele reale ale comunitatii;



Demararea schimbarii pe care dorim sa o vedem in societatea romaneasca;



Dezvoltarea relatiilor cu comunitatea locala, ONG-uri, lideri de opinie si cresterea capacitatii
la nivel local;



Atragerea de tineri specialisti;



Cresterea nivelului de acceptanta fata de folosirea energiei nucleare in Romania si fata de
proiectele de investitii ale SNN;



Alinierea la standardele internationale si bunele practice de CSR practicate de companii;



Combaterea activă a corupției prin mijloace de avertizare sau proceduri de raportare, linii
directoare interne și eforturi de informare și prevenire;



Promovarea transparenței privind consecințele economice, sociale și de mediu ale activităților
companiei.

11) Respectarea principiilor de guvernanta corporatista
Guvernanta corporativa in cadrul unei companii reprezinta un element esential in vederea realizarii
obiectivelor, pentru imbunatatirea eficientei si pentru a asigura o crestere economica in vederea
sporirii increderii publicului, actionarilor si investitorilor.
Guvernanța corporativa a SNN are la baza următorii piloni de guvernare:
a. Leadership, viziune si strategie
b. Eficienta si efectivitate
c. Responsabilitate si asumarea raspunderii
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d. Relatie transparenta cu actionarii si cresterea valorii furnizate actionarilor pe termen
lung (Principiul protejarii drepturilor actionarilor, principiul tratamentului echitabil
pentru actionari & parti interesate (stakeholders), principiul transparentei in informare).
Cu privire la guvernanta corporativa, SNN, in calitate de companie listata la Bursa de Valori Bucuresti,
trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si regulamentele Autoritatii
de Supraveghere Financiara. In plus fata de cadrul legal obligatoriu, SNN are in vedere cel putin
urmatoarele:
a.

Implementarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativa Bursa de Valori
Bucuresti; acest cod este implementat deja la nivelul companiei cu anumite arii de
imbunatatire (de ex: elaborarea unei politici a previziunilor);

b.

Implementarea standardelor OECD in materie de guvernanta corporativa;

c.

Preluarea celor mai bune practici din domeniul nuclear in materie de guvernanta
corporativa (WANO, AIEA).

Scopul unei bune guvernante corporative il reprezinta in primul rand constructia unui climat de
incredere, transparenta si responsabilitate in vederea asigurarii unei stabilitati financiare, integritate in
afaceri, eficientizarea proceselor si, prin urmare, sustinerea unei dezvoltari sustenabile. In perioada
mandatului echipa manageriala a SNN va acorda o preocupare permanenta sistemului de guvernanta
corporativa in vederea asigurarii unui cadru eficient de functionare, respectarii drepturilor si rolului
actionarilor in cadrul societatii, tratarii echitabile a tuturor actionarilor, recunoasterii drepturilor
actionarilor si incurajarea unei cooperari active intre societate si actionari, asigurarii unei transparente
eficiente a informatiilor si activitatilor SNN, existentei unei claritati in ceea ce priveste
responsabilitatile actionarilor, consiliului de administratie si managementului executiv, existentei unei
monitorizari eficace a managementului de catre consiliu.
In materie de guvernanta corporative se identifica urmatoarele masuri:
(i)

Instituirea unei proceduri/politici/ghid intern de evaluare a activitatii Directorilor;

(ii)

Instituirea unei proceduri/politici/ghid intern de evaluare a activitatii Consiliului de
Administratie;

(iii)

Elaborarea unei politici a previziunilor in conformitate cu Codul de Guvernanta
Corporativa a BVB;

(iv)

Mentinerea gradului de transparenta si a unei relatii bune cu actionarii si investitorii;

(v)

Imbunatatirea sistemului de control intern, audit si management al riscurilor;

(vi)

Definirea clara a actului managerial si asumarea responsabilitatii conducerii administrative
si executive si comunicarea acestora catre participantii la piata de capital;

(vii)

Recunoasterea actionarilor ca factor cheie in mentinerea pretului actiunii fara diferente in
abordare intre actionarii cu detineri minore si cei cu detineri majore;
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(viii)

Recunoasterea interesului categoriilor de stakeholderi ca parte a guvernantei corporative;

(ix)

Dezvoltarea si implementarea sistemului de indicatori cheie (KPI) utilizati in monitorizarea
performantei;

(x)

Indeplinirea obligatiilor de raportare catre actionari si catre celelalte parti interesate;

(xi)

Transparenta actului managerial ca element esential in nivelul de incredere al actionarilor.
Rezultatele financiare, estimarile, riscurile, achizitiile, rezultatele in exploatare, investitiile
trebuie comunicate clar, la timp, pentru a permite evaluarea si adoptarea deciziilor de
investitie;

(xii)

Actualizarea/modificarea prevederilor Actului Constitutiv al companiei din perspectiva
existentei unei delimitari clare intre responsabilitatile actionarilor, consiliului si
directorilor;

(xiii)

Actualizarea/modificarea unor proceduri interne care aveau la baza structura de
responsabilitati din actul constitutiv, ulterior aprobarii actionarilor a modificarilor actului
constitutiv.

Echipa manageriala a SNN se va asigura, pe intreaga perioada a mandatului, ca urmatoarele masuri
vor fi implementate cu privire la etica si integritate:
(i) Implementarea codului de etica care sa nu permita incalcarea principiilor de etica, la orice
nivel in companie, cu referire la management, angajati, legalitate, abuz;
(ii)

Implementarea Codului Etic sa fie realizata prin comunicare clara cu toate partile
interesate, valorile si normele de comportament stabilite prin Codul Etic sa fie periodic
reamintite organizatiei astfel incat sa fie in mod continuu promovat in cadrul decizional;

(iii) Asigurarea parghiilor necesare pentru respectarea Codului de etica care sa nu permita
incalcarea principiilor de etica, la orice nivel in companie, cu referire la management,
angajati, legalitate, abuz; campanie de comunicare a codului de etica la nivelul companiei;
(iv) Intarirea prevederilor din Regulamentul intern de sanctionare a incalcarilor Codului Etic;
(v)

implementarea unui sistem de prezentare periodica in organizatie a unor cazuri de incalcari
ale comportamentului etic pentru accentuarea importantei respectarii compertamentului
etic, implementarea unui sistem de comunicare vertical descendent care sa se asigure ca in
cultura organizationala Codul Etic este deplin incorporat si asumat;

(vi) Continuarea procesului de optimizare a cadrului intern procedural cu privire la
conformitate, preventie si avertizorii de integritate, printr-o activitate sustinuta si
formalizata de familiarizare a intregului personal cu principiile si prevederile cadrului
procedural aferent;
(vii) Activitatea de preventie va fi sustinuta si printr-un program de training derulat si
implementat la nivelul Sediului Central si Sucursalelor, prin care se vor disemina si
instructa personalul SNN cu privire la conformarea cu procedurile specifice de etica,
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integritate, anti-frauda si anti-coruptie. De asemenea, se va continua imbunatatirea
procedurilor existente cu bunele practici in domeniu, lectiile invatate si adaptarea la
cerintele legislatiei in vigoare;
(viii) Implementarea standardului anti mita, devenind una dintre primele societati comerciale din
Romania care va dispune de politici, proceduri si modalitati specifice de monitorizare in
domeniu.
12) Consolidarea sistemului de management al riscurilor
Controlul intern este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila ca
obiectivele managementului sunt indeplinite.
In legislatia romana, prin Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern managerial si controlul
financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Ordinul
Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, controlul intern managerial este definit ca
reprezentand ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul
intern, stabilite de conducere, in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in
vederea asigurarii administrarii resurselor in mod economic, eficient si eficace; acesta include, de
asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile.
In conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, sistemul de control intern managerial
opereaza cu o diversitate de procedee, mijloace, actiuni, dispozitii, care privesc toate aspectele legate
de activitatile entitatii. Acest ansamblu de elemente este stabilit si implementat de conducerea
societatii, pentru a-i permite acesteia detinerea unui bun control asupra functionarii entitatii in
ansamblul ei si reprezinta instrumentarul de control intern managerial care se compune urmatoarele
elemente: obiective, mijloace, sistem informational, organizare, proceduri, control.
In vederea consolidarii sistemului de management al riscurilor vom avea in vedere :
a. Revizuirea Controalelor interne financiar-contabile
b. Monitorizarea adegvativitatii Sistemului de Control intern cu accent pe mediul de
control, atitudinea managementului si managementul controalelor implementate
c. Revizuirea respectarii regulamentelor interne, a cadrului legeal si a Codului etic
asigurand Consiliul de Adminsitratie ca in cadrul SNN exista implementate activitati de
control si de suport pentru mentinerea unui comportament compliant.
d. Revizuirea politicilor SNN de gestionare a riscului de frauda asigurand ca exista
implementate sisteme de raportare siinestigare a fraudelor
e. Conferirea pentru Consiliului de Admistratiei a increderii in declaratia din Raportul
Anual cu privire la adegvativitatea controlului intern si a cadrului de management al
riscului
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f. Primirea cu regularitate de rapoarte cu privire la rezultatele testariilor sistemului de
control intern efectuate de auditorii interni si externi
g. Supervizarea la cerere a anumitor tranzactii pentru care se cere suport de la Consiliul
de Administratie din partea conducerii executive.

13) Mentinerea si atragerea de personal calificat care sa permita operarea U3&U4
Munca depusa de un profesionist calificat se distinge de obicei prin faptul ca recurge la un cadru de
concepte fundamentale corelate cu experienta, si mai putin faptul ca este o reactie spontana la
evenimente sau aplicarea unor procedee instituite explicit. In mod evident aceasta munca trebuie sa
fie insotita de simtul responsabilitatii si de o acceptare a standardelor recunoscute.
Se identifică astfel următoarele funcțiuni de bază in ceea ce priveste managementul și dezvoltarea
persoanelor care lucrează în cadrul societății,:
a. Conceperea și implementarea strategiilor și politicilor de resurse umane
b. Dezvoltarea organizațională
c. Planificarea resurselor umane
d. Managementul talentului
e. Managementul cunoștințelor al învătării și dezvoltării individului pe tot parcursul vieții
profesionale
f. Recrutarea și selecția capitalului uman
g. Managementul recompenselor
h. Raporturile cu angajații
i. Siguranța și sănătatea în muncă – bunăstarea socială
j. Administrarea resurselor umane
k. Respectarea cerintelor legale și celorlalte cerințe aplicabile în domeniu
l. Gestionarea problemelor legate de asigurarea egalității
discriminărilor

șanselor,

prevenirea

m. Raporturile cu patenerii sociali
Ca raspuns la particularitatile SNN de pregatire a personalului, dar mai ales la necesitatea asigurarii
unei capacitati de raspuns potrivit proiectelor si planurilor de dezvoltare a societatii, prezinta
importanta investitia in pregatirea angajatilor, stabilirea si aplicarea unor instrumente sofisticate de
recrutare si selectie a personalului, concomitent cu dezvoltarea instrumentelor de fidelizare,
recompensa si recunoastere a valorilor individuale.
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Contextul actual al pieței de profil la nivel național, regional și internațional impun o reproiectare
a strategiei în domeniul resurselor umane, axată pe:


valorile individului;



motivare a performanței individuale și de echipă;



flexibilitate la schimbările pieței ce modifică punctul de echilibru dintre cerer și ofertă;



structura ierarhic funcțională adaptată obiectivelor stabilite pentru atingerea performanțelor
previzionate;



reproiectarea indicatorilor de performață atașați obiectivelor în concordanță cu KPI (key
performance indicator) comparabili în piața de profil ca element crucial de obținere a
performanțelor așteptate;



bune practici;



investiție în inovare și know-how organizațional
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