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CAPITOLUL I - INTRODUCERE

1.

Prezentare S.N. Nuclearelectrica S.A.

2.

Prevederi generale.

3.

Sistemul de management al societatii

4.

Functii generale ale societatii

5.

Organizarea SN Nuclearelectrica SA

6.

Conducerea societatii
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1. PREZENTARE S.N. NUCLEARELECTRICA S.A
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., denumita in continuare S.N. Nuclearelectrica S.A.
sau SNN, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, fiind
infiintata in baza HG 365/1998 ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome de Electricitate
„RENEL”.
Sediul social al S.N. Nuclearelectrica S.A. este in Romania, municipiul Bucuresti, str. Polona
nr. 65, Sectorul 1.
S.N. Nuclearelectrica S.A. este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/7403/1998,
avand ca scop producerea si vanzarea de energie electrica, prin efectuarea, cu respectarea
legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate “Productia de
energie electrica” – Cod CAEN 3511.
Durata S.N. Nuclearelectrica S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in
Registrul Comertului.
Capitalul social subscris si varsat al S.N. Nuclearelectrica S.A. precum si structura
actionariatului sunt precizate in Actul Constitutiv al societatii si respectiv in Registrul
Actionarilor, tinut in sistem informatizat de catre Depozitarul Central.
Domeniul principal de activitate al S.N. Nuclearelectrica S.A. este: „Productia, transportul si
distributia energiei electrice” – Cod CAEN 351, iar obiectul principal de activitate este:
„Productia de energie electrica” – Cod CAEN 3511.
Activitatile productive desfasurate pentru asigurarea productiei de energie electrica se
realizeaza prin intermediul a doua sedii secundare, fara personalitate juridica, cu statut de
sucursala, a caror activitate este coordonata centralizat de catre managementul executiv al
Sociatatii 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 Campului 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.
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S.N. Nuclearelectrica S.A. desfasoara complementar si alte activitati pentru sustinerea
activitatilor de baza, acestea sunt descrie in Actul Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A.,
conform codificarii CAEN – Rev.2.
2.

PREVEDERI GENERALE

2.1.

Definire si domenii de aplicare

Regulamentul de Organizare si Functionare al S.N. Nuclearelectrica S.A. este un document de
guvernanta de tip organizatoric, care reglementeaza relatiile dintre entitatile organizatorice
cuprinse in structura organizatorica a societatii, normativul de constituire al entitatilor
organizatorice SNN si care prezinta obiectul de activitate, atributiile, competentele si
responsabilitatile la nivelul entitatilor organizatorice ale societatii.
Regulamentul de Organizare si Functionare este aplicabil pentru intreg personalul S.N.
Nuclearelectrica S.A., incepand cu data oficiala a aprobarii lui si dupa caz, data actualizarii.

2.2.

Actualizarea ROF

Regulamentul de Organizare si Functionare va fi revizuit si actualizat ori de cate ori este necesar
ca urmare a modificarilor intervenite in organizarea si functionarea societatii, respectiv ca
urmare a unor modificari legislative ce determina completari / modificari asupra continutului
ROF.

2.3.

Abrevieri in ROF

SNN – Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.;
AGA – Adunarea Generala a Actionarilor;
ME – Ministerul Energiei ;
ITM – Inspectoratul Teritorial de Munca;
AJOFM – Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca
A.N.R.E. – Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie
CCM – Contract Colectiv de Munca;
CIM – Contract Individual de Munca;
CNCAN – Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara;
BVB – Bursa de Valori Bucuresti;
ROF – Regulament de Organizare si Functionare al S.N. Nuclearelectrica S.A

3.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SOCIETATII

In conformitate cu Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea
si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu toate completarile si modificarile ulterioare, este
obligatoriu ca in SNN, sa fie dezvoltat, implementat si autorizat de CNCAN un Sistem de
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Management, care sa descrie modelul de conducere coerent si eficace aplicat in vederea
indeplinirii tuturor obiectivelor societatii. Sistemul de Management din SNN, dezvoltat in baza
cerintelor din Normele de Management al Calitatii emise de CNCAN, sustine si asigura
implementarea politicilor si principiilor stabilite in cadrul organizatiei, integrat sau pe domenii de
activitate.
La dezvoltarea Sistemului de Management s-a tinut seama si de cerintele legislative privind
obligativitatea dezvoltarii unui Sistem de Control Intern Managerial precum si de cerintele
adoptate voluntar din standarde internationale consacrate (ISO 37001 “Sisteme de Management
anti-mita”, ISO 9001 “Sistem de Management al calitatii”, ISO 14001 „Sistem de Management
de Mediu”, ISO 45001 (fost OHSAS 18001) „Sistem de Management al sanatatii si securitatii in
munca”, ISO 27001 „Sistem de Management al securitatii informatiei”, ISO 17025 “Cerinte
generale pentru competenta laboratoarelor de incercări si etalonari“), pentru care s-au obtinut
certificari ale Sistemului de Management de la organizatii acreditate. Prin aceasta abordare se
asigura tratarea coerenta, coordonat si unitar componentele referitoare la securitate nucleara,
protectia impotriva radiatiilor ionizante, protectia mediului, calitate, securitatea si sanatatea
lucratorilor, protectie fizica, protectie impotriva amenintarilor cibernetice, controlul de garantii
nucleare, protectie informatiilor clasificate, planificarea si raspunsul la urgenta, valorificarea
energiei electrice produse si aspectele legate de performanta economica si se asigura ca
cerintele acestora nu sunt abordat separat de securitatea nucleara, aceasta avand prioritate fata
de orice alte cerinte.
Conducerea SNN a delegat Sucursalelor responsabilitatea dezvoltarii si implementarii unor parti
ale Sistemului de Management al SNN pentru activitatile specifice realizate in cadrul acestora,
fara ca aceasta sa conduca la diminuarea raspunderii sale privind eficacitatea Sistemului de
Management in ansamblu in scopul indeplinirii obiectivelor generale ale societatii si a asteptarilor
partilor interesate.
Sistemul de Management are la baza principiul clasic PDCA (Planifica-Executa-VerificaActioneaza) si este dezvoltat in baza abordarii bazata pe procese. Procesele Sistemului de
Management SNN includ procesele specifice din Sediul Central, Sucursala CNE Cernavoda,
Sucursala FCN Pitesti si Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1, fiind organizate pe arii
functionale, descrise in Manualul Sistemului de Management.
Cerintele Sistemului de Management SNN se aplica tuturor activitatilor si proceselor desfasurate
in SNN .
Structura organizatorica a S.N. Nuclearelectrica S.A. este armonizata cu structura proceselor
desfasurate in cadrul societatii, este evaluata din punct de vedere al impactului asupra securitatii
nucleare si se aproba de catre CNCAN, potrivit dispozitiilor legale aplicabile in materie.

4.

FUNCTIILE GENERALE ALE SOCIETATII

4.1.

Organizare, Conducere, Personal

Este functia prin care societatea desfasoara activitati specifice de organizare, conducere,
gestiune de personal, constand in principal in:
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- determinarea necesarului de forta de munca tinand cont de cerintele de securitate nucleara
pentru operarea unitatilor nucleare si fabricarea combustibilului nuclear in conditii de
siguranta, in conformitate cu prevederile impuse de reglementarile CNCAN;
- selectarea, evaluarea/testarea, angajarea si promovarea personalului;
- organizarea pregatirii si dezvoltarii profesionale a personalului;
- managementul societatii, dezvoltarea culturii organizationale, managementul performantei,
stabilirea sistemului de salarizare, aplicarea acestuia si calculul drepturilor banesti ale
salariatilor etc.
Managementul la cel mai inalt nivel se asigura in permanenta de mentinerea unui echilibru intre
interesele salariatilor, obiectivele si rezultatele societatii, luand in considerarea cu prioritate
securitatea nucleara. Toate aceste functiuni formeaza sistemul organizarii procesuale al
societatii.

4.2.

Financiar – Contabila

Este functia prin care societatea desfasoara activitati privind folosirea mijloacelor financiare
necesare in procesul economic si de urmarire a rezultatelor obtinute de societate: evidenta
contabila financiara – inregistrarea si raportarea activelor, pasivelor, veniturilor si cheltuielilor
societatii; evidenta fiscala – activitatile de stabilire corecta a impozitelor in concordanta cu
legile fiscale; organizarea interna a evidentei contabile – asigurarea securitatii activelor,
asigurarea calitatii, fiabilitatii datelor contabile, asigurarea eficientei operationale, asigurarea
aderentei la politica manageriala a societatii; elaborarea schemei organizatorice a sistemului
contabil – crearea unui sistem de evidenta electronica; contabilitatea manageriala – mijloacele
de comunicare a datelor financiare catre managerii societatii

4.3.

Dezvoltare afaceri, Comerciala

Este functia prin care societatea desfasoara activitati de aprovizionare tehnico-materiala,
desfacerea produselor, comert, ele fiind grupate in trei componente, marketing, aprovizionare,
desfacere;
In domeniul marketing desfasoara cercetari de piata si a nevoilor de consum; adaptare a
societatii la dinamica mediului; crestere a eficientei economice.
In domeniul comercial desfasoara activitati, cum ar fi: negocierea si derularea contractelor
comerciale, a contractelor privind asigurarea finantarii unor investitii, asigurarea cadrului
administrativ si juridic pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice, prospectarea pietei
interne si externe pentru asigurarea bazei materiale necesare intertinerii si modernizarii
capacitatilor de productie si realizarii activitatilor curente ale societatii; participarea la diferite
targuri, expozitii etc.

4.4.

Tehnica si Programe de Dezvoltare

Este functia prin care societatea desfasoara activitati de studii si proiecte de dezvoltare, prin
care sa se realizeze viitorul cadru tehnic, tehnologic si organizatoric al societatii, activitati ce
pot fi grupate in:
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- activitati de conceptie (care vizeaza studiile si proiectarea lucrarilor noi si a tehnologiilor de
realizare a acestora);
- activitati de organizare a conducerii, productiei si muncii, activitati de pregatire si producere
de energie electrice din surse nucleare; activitati legate de executarea propriu-zisa a
productiei, serviciilor; inzestrarea tehnica.

4.5.

Juridic

Este functia prin care se asigura cadrul legal al activitatii societatii precum si reprezentarea
juridica in fata instantelor de orice grad, autoritati administrativ-jurisdictionale, curti de arbitraj,
institutii si autoritati implicate in materie.

4.6.

Guvernanta Corporativa si Relatii cu Investitorii

Este functia prin care societatea se asigura de implementarea regulilor de guvernanta
corporativa printr-un proces decizional transparent, fundamentat pe reguli clare si obiective
menite sa conduca la cresterea nivelului de incredere a actionarilor in Societate. Prin intermediul
acestei functii se analizeaza nivelul de conformitate cu prevederile noului Cod de Guvernanta
Corporativa emis de BVB.
Activitatea de Comunicare si Relatii cu Investitorii se desfasoara in conformitate cu prevederile
legale privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aceasta se realizeaza in
sistem simetric bidirectional, cu accent pe feedback si, implicit, pe dezvoltarea constanta a
relatiei cu investitorii si are in vedere: intalniri cu actionarii si investitorii, organizarea de
conferinte si briefing-uri de presa, intalniri private cu actionarii, teleconferinte si
videoconferinte, gestionarea sectiunii special dedicate relatiei cu investitorii de pe site-ul
companiei, facilitarea accesului la informatii relevante despre activitatile SNN si rapoartele
elaborate de aceasta, comunicarea politicilor de guvernanta corporativa ale SNN, comunicarea
informatiilor cu impact atat asupra SNN, cat si asupra actionarilor si investitorilor.

4.7.

Functiile manageriale

1. Functia de previziune
Prin previziune, se vor stabili obiectivele societatii si se vor preciza modalitatile de realizare a
acestora, se vor dimensiona resursele ce urmeaza a fi angajate, se vor stabili termenele
intermediare si finale de indeplinire a obiectivelor si felul in care pot fi respectate.
2. Functia de organizare
Organizarea presupune delimitarea proceselor de munca in componente procesuale cu grad de
agregare diferit, corelarea acestora cu componentele sistemului de obiective, constituirea de
componente structurale adecvate si dotarea cu personal (pe total si pe structura) in functie de
volumul, complexitatea si diversitatea proceselor si a obiectivelor asumate urmarind cu
prioritate respectarea cerintelor de securitate nucleara.
3. Functia de coordonare
Coordonarea consta in armonizarea deciziilor si actiunilor personalului si ale subdiviziunilor
organizatorice din subordine in scopul realizarii obiectivelor stabilite.
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Comunicarea, ca baza a coordonarii, conditioneaza decisiv calitatea interventiilor decizionale
si operationale solicitate de realizarea obiectivelor.
4. Functia de antrenare
Antrenarea se materializeaza in decizii si actiuni prin care se determina participarea salariatilor
la stabilirea si realizarea obiectivelor prin luarea in considerare a factorilor ce-i motiveaza si se
concretizeaza in promovarea unui sistem flexibil de cointeresare materiala, de realizare a
obiectivelor si gradului de participare la realizarea activitatilor.
5. Functia de control-evaluare
Functia de control-evaluare se concretizeaza prin exercitarea controlului periodic si formal,
evaluarea rezultatelor obtinute, compararea acestora cu obiectivele previzionate, depistarea
cauzala a unor abateri pozitive si negative si, pe aceasta baza, adoptarea de actiuni corective si
/ sau preventive si o actualizare corespunzatoare. Evaluarea vizeaza, in trepte, evidentierea
rezultatului si gradului de realizare a obiectivelor individuale, la nivel de servicii suport si la
nivel de organizatie.

4.8.

Tehnici manageriale pentru indeplinirea functiilor manageriale

1. Management prin Obiective – bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pana la nivelul
executantilor care participa nemijlocit la stabilirea lor si pe corelarea stransa a recompenselor
si respectiv a sanctiunilor cu nivelul realizarii obiectivelor prestabilite.
2. Management prin Proiect – sistem de management cu un puternic caracter inovational care
implica aportul mai multor specialisti din diferite compartimente, integrati temporar intr-o retea
organizatorica autonoma.
3. Management prin Buget – asigura previzionarea, controlul si evaluarea activitatii societatii
si a principalelor sale componente procesuale si structurale pe baza bugetelor. Bugetul, asigura
in expresie financiara dimensionarea obiectivelor, cheltuielile, veniturile si rezultatele si in final
evaluarea eficientei economice prin compararea rezultatelor cu nivelul bugetat al acestora.

5.

ORGANIZAREA S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

5.1.

Structura organizatorica

Structura organizatorica a S.N. Nuclearelectrica S.A., denumita in prezentul regulament si
„organigrama” este de tip ierarhic si arata realitatea pozitionarilor ierarhice multiple de actiune
si de responsabilitate, cu evidentierea urmatoarelor relatii:
- Relatie de subordonare ierarhica, simbolizata in reprezentarea grafica a organigramei
printr-o sageata liniara continua ce indica sensul de subordonare organica cu un continut
larg care rezida in obligativitatea entitatii ierarhic inferioare de a se organiza si a functiona
conform dispozitiilor entitatii supraordonate;
- Relatii cu dubla subordonare:
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o

Functionala, ce implica subordonarea unor aspecte de planificare si
control/monitorizare a proceselor principale desfasurate in cadrul entitatii
subordonate, pentru analiza si actiune de imbunatatire la nivelul entitatii
supraordonate. Relatia este simbolizata in reprezentarea grafica a organigramei
printr-o sageata liniara discontinua, asociata cu relatia de subordonare
administrative

o Administrativa, ce implica la nivelul entitatii supraordonate: alocarea de
resurse pentru desfasurarea activitatii din punct de vedere administrativ,
administrarea relatiilor de munca cu personalul si acordarea drepturilor salariale
si de alta natura, conform CCM SNN, in baza documentelor suport,
avizate/aprobate de catre conducatorul entitatii organizatorice careia ii este
subordonata functional. Relatia este simbolizata in reprezentarea grafica a
organigramei printr-o sageata liniara continua, asociata cu relatia de subordonare
functionala.
- Relatii de coordonare decizionala, simbolizata in reprezentarea grafica a organigramei
printr-o sageata linie-punct discontinua ce indica sensul de subordonare in vederea stabilirii
deciziei strategice si a tacticii;
- Relatii de coordonare operationala, este o relatie de colaborare peer-to-peer pe zone
functionale (procese corelate /similare) intre entitatile organizatorice din cadrul sediului
central si entitatile organizatorice corespondente din sucursale. Coordonarea operationala
are ca scop asigurarea unei abordari unitare si consecvente a modului in care se realizeaza
activitatile, evitarea sincopelor, acordarea de suport astfel incat sa se asigure indeplinirea
tuturor cerintelor legale si de reglementare, realizarea obiectivelor si indeplinirea
performantei asteptate. Coordonarea operationala, este evidentiata in structura
organizatorica a SNN printr-o linie discontinua de culoare verde si se realizeaza pe unul sau
mai multe procese subsecvente/corelate, desfasurate atat in sediul central cat si la nivelul
sucursalelor SNN si se materializeaza prin cel putin una din urmatoarele modalitati:
(i)

(ii)

Implicarea pe aspecte de planificare a activitatilor (in situatia in care respectivul
proces are in componenta activitatea de planificare) ce poate consta in:
a. primirea, spre informare a documentelor de planificare emise de entitatea
organizatorica coordonata operational;
b. asigurare suport si colaborare in vederea fundamentarii elementelor de
planificare;
c. avizarea documentelor de planificare doar in cazul in care acest lucru este
reglementat procedural
Implicare pe aspectele de efectuare a activitatilor, ce poate consta in:
a. Stabilirea unor principii si reguli aplicabile in mod unitar la nivelul SNN in
consultare cu entitatea organizatorica coordonata;
b. Verificarea/avizarea procedurilor elaborate de responsabilii de proces din
entitatile coordonate operational;
c. Elaborarea unor proceduri de interfata / de coordonare prin care sa se
reglementeze fluxul informational pe procesele coordonate;
18

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
d. Acordare de suport in situatia in care sunt necesare resurse suplimentare,
consultanta sau clarificari referitoare la modul de aplicare a cerintelor legale
sau a altor cerinte specificate;
e. Urmarirea modului in care sunt efectuate activitatile din cadrul proceselor
coordonate prin activitati de observare, participare la sedinte, activitati de
inspectie, audit si control.
(iii)
Activitati de monitorizare si analiza a performantei ce pot consta in:
a. Activitati prin care se verifica daca cerintele, asteptarile si obiectivele stabilite
sunt indeplinite (pot include audituri, inspectii, actiuni de control sau evaluare);
b. Transmiterea de raportari periodice referitoare la rezultatele obtinute si analiza
“critica” a acestora, in acord cu indicatorii de performanta conveniti
c. analize comune pentru monitorizarea performantei si a rezultatelor obtinute;
d. initierea de actiuni in cazul in care performanta asteptata nu este realizata.
Coordonarea operationala nu reprezinta o relatie de subordonare sau conducere, ci una de
colaborare, realizata pe baza unor reguli stabilite si convenite de comun acord, intre entitatile
organizatorice implicate din sediul central si respectiv din sucursale, in cadrul unor proceduri
sau alte documente specifice. Orice solicitare suplimentara fata de cele stabilite procedural,
se face doar cu acordul conducatorului ierarhic direct al entitatii organizatorice coordonate.

Structura organizatorica a S.N. Nuclearelectrica S.A. si numarul total de posturi la nivelul
societatii sunt aprobate de Consiliul de Administratie al SNN.
Structura organizatorica a sucursalelor SNN este delegata de catre Consiliu de Administratie in
competenta de aprobare a Directorului General al SNN.
Structura Organizatorica a SNN si a sucursalelor componente sunt supuse aprobarii CNCAN,
inainte de implementarea acestora, potrivit dispozitiilor Art.18 (3) din NSN21 „Norme
fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare”
Implementarea schimbarilor organizationale sunt planificate, controlate, comunicate,
monitorizate, urmarite si inregistrate, potrivit procedurilor specifice din cadrul sistemului
integrat de management al SNN, pentru a se asigura ca acestea nu au impact negativ asupra
securitatii nucleare.
Structura organizatorica a S.N. Nuclearelectrica S.A. si a sucursalelor componente se prezinta
in anexa la prezentul Regulament.
S.N. Nuclearelectrica S.A. este condusa de catre Adunarea Generala a Actionarilor, care decide
asupra activitatii societatii si asupra politicii ei economice si de afaceri si este administrata de
catre Consiliul de Administratie.
Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie sunt organizate si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii si a cerintelor legale
aplicabile.
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5.2. Normativul de constituire a structurilor organizatorice la nivelul S.N.
Nuclearelectrica S.A.
In structura organizatorica a societatii, inclusiv a sucursalelor sunt constituite entitati
organizatorice denumite: directii, departamente, servicii, birouri, sectii, laboratoare, ateliere,
grupuri si compartimente.
Managementul fiecarei sucursale este asigurat de o echipa manageriala condusa de un director
de sucursala, care asigura conducerea proceselor specifice sucursalei prin implementarea
deciziei strategice si tacticii stabilite de conducerea executiva a societatii.
Constituirea entitatilor organizatorice se face avandu-se in vedere complexitatea proceselor
specifice desfasurate in cadrul acestora, volumul de activitati, gradul de tehnicitate si
informatizare, nivel decizionalul si de responsabilitate,
cu respectarea urmatorului
nomenclator:
1.

Directie

- entitate organizatorica condusa de un Director sau de un Inginer Sef respectiv de un contabil
sef, constituita din minim 2 entitati organizatorice (departamente, servicii, birouri sau
compartimente) subordonate;
- Conducatorul directiei asigura conducerea proceselor specifice directiei si se asigura de
disponibilitatea resurselor pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestor procese;
- entitatea se constituie atat la nivelul executivului societatii in subordinea directa a
Directorului General, Directorului General Adjunct si a Directorului Financiar, cat si la
nivelul sucursalelor in subordinea directa a Directorului de Sucursala.
2.

Departament

- entitate organizatorica condusa de un Sef de Departament sau de un Inginer Sef, respectiv
Contabil Sef, poate avea entitati organizatorice (servicii, birouri, compartimente, sectii,
ateliere si laboratoare) subordonate;
- Seful de Departament, Inginerul Sef, Contabilul Sef asigura conducerea proceselor specifice
departamentului si se asigura de disponibilitatea resurselor pentru desfasurarea activitatilor
din cadrul acestor procese;
- entitatea se constituie atat la nivelul executivului societatii in subordinea directa a
Directorului General, Directorului General Adjunct, Directorului Financiar si a Directorului
de Directie cat si la nivelul sucursalelor in subordinea directa a Directorului de Sucursala si
a Directorului de Directie.
3.

Serviciu

- entitate organizatorica, coordonata de un Sef de Serviciu, poate avea entitati organizatorice
(birouri, compartimente, laboratoare, ateliere) subordonate;
- Seful de Serviciu, asigura coordonarea proceselor, preponderent administrative, specifice
serviciului si propune conducatorului entitatii organizatorice supraordonate necesarul de
resurse pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestor procese;
20

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
- entitatea se constituie atat la nivelul executivului societatii cat si la nivelul sucursalelor.
4.

Birou

- entitate organizatorica, coordonata de un Sef de Birou, poate avea entitati organizatorice
(compartimente, laboratoare) subordonate;
- Seful de Birou, asigura coordonarea proceselor, preponderent administrative, specifice
biroului si propune conducatorului entitatii organizatorice supraordonate necesarul de
resurse pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestor procese;
- entitatea se constituie atat la nivelul executivului societatii cat si la nivelul sucursalelor.
5.

Sectie

- entitate organizatorica de productie, coordonata de un Sef de Sectie constituita din
compartimente de productie (ateliere, laboratoare, formatii de lucru);
- este un compartiment de productie in cadrul sucursalelor societatii, delimitat pe criteriile:
•

proces tehnologic sau segment de proces tehnologic;

•

agregat, instalatie de baza sau grup de instalatii;

•

instalatii sau activitati grupate in amplasamentul teritorial.

- Sef de sectie asigura coordonarea proceselor de productie specifice sectiei si propune
conducatorului entitatii organizatorice supraordonate necesarul de resurse pentru
desfasurarea activitatilor din cadrul acestor procese;
- entitatea se constituie numai la nivelul sucursalelor societatii.
6.

Atelier/Laborator

- entitate organizatorica de productie coordonata de un Sef de Atelier/ Sef de Laborator
constituita din formatii de lucru;
- este compartiment de productie in cadrul sucursalelor, delimitat pe criteriile:
•

proces tehnologic sau segment de proces tehnologic;

•

instalatie de baza sau grup de instalatii.

- Sef de Atelier/Laborator asigura coordonarea proceselor de productie specifice atelierului/
laboratorului si propune conducatorului entitatii organizatorice supraordonate necesarul de
resurse pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestor procese;
- entitatea se constituie numai la nivelul sucursalelor societatii.

7.

Compartiment
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- entitate organizatorica, responsabila pentru desfasurarea unor activitati specifice proceselor
din entitatea organizatorica supraordonata ce asigura conducerea / coordonarea acestor
activitati ;
- dupa caz, coordonarea activitatii compartimentului poate fi asigurata de un specialist in
domeniul de activitate al entitatii, care are calitatea de coordonator si este desemnat prin
decizie in acest sens de catre conducatorul unitatii;
- entitatea se constituie atat la nivelul Executivului societatii, cat si la nivelul sucursalelor.
Numarul de posturi pentru fiecare entitate organizatorica este precizat in structura
organizatorica a societatii, incusiv a sucursalelor societatii, acesta este stabilit in functie de
complexitatea si volumul activitatilor desfasurate in cadrul entitatii organizatorice.
Directorul General poate aproba modificari ale numarului de posturi pe fiecare entitate
organizatorica din structura organizatorica aprobata cu incadrarea in numarul total de posturi
pe societate aprobat de Consiliul de Administratie al SNN, precizat in organigrama societatii;
La nivelul sucursalelor societatii, Directorul de Sucursala poate aproba modificari ale numarului
de posturi intre entitatile organizatorice precizate in organigrama sucursalei cu incadrarea in
numarul total de posturi aprobat al sucursalei.

6.

CONDUCEREA SOCIETATII

6.1.

Organisme participative de management

1.

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de deliberare si decizie al societatii, formata din
totalitatea actionarilor. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi Ordinare si Extraordinare.
In conformitate cu prevederile art. 13 din Actul constitutiv al SNN, actualizat la data de
05.04.2021,
Adunarea Generala a Actionarilor are urmatoarele atributii:
A. Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor:
- discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de
consiliul de administraţie şi de auditorul financiar;
- stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;
- alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit
financiar;
- fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor cu contract
de mandat;
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- stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii
si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
- aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
- stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;
- hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfăsurată;
- analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.
B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la:
- schimbarea formei juridice a societatii;
- mutarea sediului societatii;
- modificarea obiectului de activitate al societatii;
- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau
alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
- fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- dizolvarea anticipata a Societatii;
- emisiunea de obligatiuni;
- conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea de noi actiuni emise de
Societate;
- autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile
acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in
cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii
operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor
proprii dobandite de societate;
- dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria
activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe
durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus
creantele;
- inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare
individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care
actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai
putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare
de un an, depasind aceeasi valoare;
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- aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care
este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a
Actionarilor S.C.Energonuclear S.A. potrivit prevederilor Actului Constitutiv al S.N.
Nuclearelectrica S.A:
In plus fata de competentele si atributiile anterior mentionate sau stabilite prin lege, Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:
- incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament
care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre
Societate, conform limitelor de competenta prevazute in mod expres in Actul Constitutiv.
- realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul
imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in mod expres in Actul
Constitutiv;
- constituirea sau participarea la constituirea unor societati reglementate de Legea societăților
nr. 31/1990 sau a unor asociatii sau fundatii reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii;

2.

Consiliul de Administratie
Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de
Administratie, format din 7 (șapte) membri dintre care cel putin 4 (patru) membri trebuie sa fie
administratori independenti. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat
de 4 ani, putand fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.
Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru
adunarea generala a actionarilor.
Atributiile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul Constitutiv al societatii si in
contractele de mandat incheiate de catre societate cu membri Consiliului de Administratie.
Astfel, atributiile Consiliului de Administratie prevazute in art. 20 din Actul Constitutiv al
societatii, care nu pot fi delegate directorilor, sunt:
- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea
planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- supravegherea activitatii Directorului General si Directorilor cu contract de mandat;
- pregatirea raportului anual, organizarea
implementarea hotararilor acesteia;
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- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
- aprobarea schimbarii obiectului de activitate, fara a putea privi domeniul si activitatea
principala ale societatii;
Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:
- exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori
conduc Societatea;
- avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;
- prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de
administrare;
- reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;
- avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
- aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;
- propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata
minina a contractului de audit.
- aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind
astfel modul de organizare a activitatii directorilor;
- aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele
reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat
acestora;
- aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;
- aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- aproba programele de activitate (productie,
tehnologica, investitii etc.);

cercetare

–

dezvoltare,

inginerie

- aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul
de Organizare si Functionare al Societatii;
- aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;
- aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii
(acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din
categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau
cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale
Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la
prezentul Act Constitutiv;
- aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare
individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care
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actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate,
mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai
mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;
- aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C.
Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a
actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare
a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor Actului Constitutiv.
- aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor
societatii de proiect infiintata in baza Acordului Investitorilor in forma preliminara cu
privire la Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda incheiat intre China General Nuclear Power
Corporation si CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO. S.A si Societatea
Nationala Nuclearelectrica SA.
- Consiliul de Administratie are atributii de avizare/aprobare a contractelor, creditelor si
diferitelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute in
mod expres in Actul constitutiv.
Prin Contractul de mandat, fiecare administrator este imputernicit sa adopte, impreuna cu
ceilalti administratori, toate masurile necesare administrarii Societatii, in conformitate cu
dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii si
ale Contractului de Mandat, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea
competentelor exclusive, prevazute de legislatia in vigoare precum si in conformitate cu
recomandarile cuprinse in ghidurile si codurile de guvernanta corporativa aplicabile.

3.

Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administratie
Comitetele Consultative sunt constituite, prin decizie a Consiliului de Administratie („CA”) al
Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, in baza prevederilor art. 1402 din Legea nr. 31/1990
republicata, a societatilor, cu modificarile si completarile la zi si ale art. 34 din ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
coroborate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat.
Comitetele Consultative au drept scop desfasurarea de investigatii si elaborare de recomandari
pentru CA, in domeniul specific fiecarui comitet.
La nivelul Societatii functioneaza, fiind infiintate prin decizii ale CA, urmatoarele Comitete
Consultative:
- Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii
(infiintat prin Hotararea CA nr. 27/26.08.2013) elaboreaza recomandari cu privire la
strategia de dezvoltare a Societatii si Proiectele Mari de Investitii.
- Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara (infiintat prin Hotararea CA nr.
27/26.08.2013) asigură CA asistenţă şi/sau evaluare independentă în domeniul securităţii
nucleare şi a protecţiei mediului înconjurător, elaborand in acest sens recomandari scrise.
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- Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare (infiintat prin Hotararea CA nr.
7/26.04.2013) desfasoara investigatii si elaboreaza recomandari pentru CA in ceea ce
priveste remunerarea administratorilor, directorilor si personalulului sau nominalizarea de
candidati pentru diferitele posturi de conducere;
- Comitetul Consultativ de Audit (infiintat prin Hotararea CA nr. 8/30.04.2013) are rolul de
a asista CA în realizarea atribuţiilor acestuia pe linia auditului intern şi o funcţie consultativă
în ceea ce priveşte strategia şi politica Societatii privind sistemul de control intern, auditul
intern şi auditul extern, precum şi controlul modului în care riscurile semnificative sunt
administrate.
Comitetele Consultative ale Societatii sunt organizate si functioneaza in baza dispozitiilor
legale si ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Comitetelor Consultative
Organizate in cadrul Consiliului de Administratie al SNN. Comitetele consultative sunt
subordonate direct si exclusiv Consiliului de Administratie.
Comitetele Consultative sunt formate din cel putin 2 (doi) membri ai CA si cel putin un membru
al fiecarui Comitet Consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Numarul
concret de membri ai fiecarui Comitet consultativ va fi stabilit prin decizie a CA. Comitetul
Consultativ de Audit si Comitetul de Nominalizare si Remunerare sunt formate numai din
administratori neexecutivi. Cel putin un membru al Comitetului Consultativ de Audit trebuie sa
detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

4.

Directorul General
Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor Directori,
numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre
administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de
Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi
administrator executiv. In intelesul Actului Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege
acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a
Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate
cu prevederile legale aplicabile.
Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Directorul General si
Directorii numiti de Consiliul de Administratie vor avea atributiile stabilite prin contractele de
mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie. Directorul General va coordona si
monitoriza activitatea Directorilor numiti de Consiliul de Administratie.
In conformitate cu Contractul de mandat, Directorul General al societatii asigura conducerea
activităţilor societăţii, care privesc adoptarea si exercitarea in numele si pe seama Societatii a
oricarei decizii de afaceri in scopul realizarii obiectivelor Societatii, in limitele obiectului de
activitate al acesteia si in limitele stabilite prin dispozitiile legale in vigoare, Actul Constitutiv,
hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, deciziile Consiliului de Administratie, precum si
cele stabilite prin contractul de mandat si are urmatoarele atributii:
- Conduce si coordoneaza intreaga activitate a societatii;
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- Aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de
Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;
- Aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii, stabilite de Consiliul de Administratie
si/sau Adunarea Generala a Actionarilor;
- Selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat al SNN, pentru
sucursalele societatii, deleaga directorului sucursalei competenta selectarii, angajarii,
promovarii si concedierii personalului salariat al sucursalei;
- Numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le
acestora si remuneratia;
- Negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
- Incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii, prin care sa dobandeasca, sa
instraineze, sa inchirieze, sa schimbe bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror
incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor
sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie ;
- Incheie orice acte care creeaza o obligatie a Societatii fata de terte persoane a caror incheiere
nu intra in sfera de competenta de aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa
caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la Actul
Constitutiv;”
- aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la Actul
Constitutiv;
- Aproba incheierea de acte aditionale la contracte, indiferent de prevederea ce face obiectul
respectivului act aditional;
- Elaboreaza si inainteaza spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare,
precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului
financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;
- Elaboreaza si inainteaza spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al
societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor;
- Supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse
aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor;
- Supune aprobarii Consiliului de Administratie materialele care intra in sfera de competenta
de aprobare a acestuia, potrivit legii, actului constitutiv si deciziilor Consiliului de
administratie;
- Stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii, pe compartimente,
impreuna cu Directorul Financiar si Directorul General Adjunct;
- Aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului
Constitutiv;
- Are dreptul de a mandata Directorii sau orice alta persoana din cadrul companiei sa semneze
in numele si pentru Directorul general;
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- Aproba delegarile de competenta pentru Directorii si pentru persoanele din conducerea
subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii comerciale;
- Aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta societatii comerciale;
- Aproba structurile organizatorice ale sucursalelor societatii;
- Aproba statul de functii pentru sediul executiv SNN si pentru sucursalele societatii ;
- Aproba Regulamentul Intern SNN;
- Elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de
Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie
tehnologica, investitii etc.);
- Se angajeaza cu privire la asigurarea cu prioritate a securitatii nucleare si incurajeaza prin
exemplul personal promovarea culturii de securitate nucleara la toate nivelurile precum si a
modelelor comportamentale, valorilor si convingerilor care conduc la dezvoltarea continua a
unei culturi solide de securitate nucleara
- Stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii,
potrivit prevederilor legale;
- Aproba documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatile
societatii;
- Reprezinta Societatea in relatia cu organizatii interne si internationale si cu operatorii
economici pe domeniile de activitate ale SNN;
- Reprezinta Societatea in relatia cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul
Energiei;
- Reprezinta Societatea in relatia cu Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor
Nucleare (CNCAN), Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive (ANDR), Inspectia de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
(ISCIR) si, in general, orice autoritati/agentii/institutiii publice care au atributii in legatura
cu domeniile de activitate ale societatii;
- reprezinta societatea in relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori
Bucuresti precum si in relatia cu investitorii;
- Reprezinta societatea in relatia cu Depozitarul Central;
- Stabileste tactica si strategia de marketing;
- Indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii,
hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- Rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.
- Intocmeste rapoarte trimestriale de informare catre Consiliul de Administratie care vor
include informatii cu privire la urmatoarele:
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•

Procedurile de achizitii de produse, servicii si lucrari initiate cu o valoare mai mica de
5.000.000 EUR, precum si contractele de achizitie publica aferente incheiate de
societate;

•

Contractele de achizitie de produse, servicii si lucrari incheiate cu parti implicate cu o
valoare mai mica de 50.000 EUR;

•

Contractele de vanzare energie pe piata reglementata incheiate cu parti implicate cu o
valoare mai mica de 50.000 EUR;

•

Angajamente/acte juridice care implica obligatii importante din partea Societatii cu
privire la proiectele de investitii cu o valoare mai mica de 3.000.000 EUR;

•

Conventii de esalonare creante cu o valoare mai mica de 3.000.000 EUR;
- Asigură, trimestrial sau ori de câte ori se impune, informarea consiliului de
administraţie cu privire la exercitarea şi rezultatele controlului financiar de gestiune.

- avizeaza si supune aprobarii Consiliului de Administratie:

-

•

Structura organizatorica a SNN si numarul total de posturi, normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie, precum si Regulamentul de Organizare si
Functionare a Societatii

•

Procedurile de achizitii de produse, servicii si lucrari initiate cu o valoare egala sau mai
mare de 5.000.000 EUR, precum si contractele de achizitie publica incheiate;

•

Contractele de achizitie de produse, servicii si lucrari incheiate cu parti implicate cu o
valoare egala sau mai mare de 50.000 EUR;

•

Contractele de vanzare energie pe piata reglementata incheiate cu parti implicate cu o
valoare egala sau mai mare sau egala cu 50.000 EUR;

•

Angajamente/acte juridice care implica obligatii importante din partea Societatii cu
privire la proiectele de investitii cu o valoare mai mare sau egala cu 3.000.000 EUR si
mai mica de 50.000.000 EUR;

•

Conventii de esalonare creante cu o valoare mai mare sau egala cu 3.000.000 EUR;

•

Contractare de credite, indiferent de durata acestora, cu o valoare mai mica de
50.000.000 EUR;

•

Garantii pentru credite cu o valoare mai mica de 50.000.000 EUR.

Isi asuma raspunderea, tinand cont de cerintele legale aplicabile domeniului nuclear, ca in
cadrul S.N. Nuclearelectrica sa fie instituit, dezvoltat, mentinut si imbunatatit un Sistem de
Management in conformitate cu cerintele stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul
Activitatilor Nucleare (CNCAN) si in acest sens:
•
delega catre conducerea Sucursalelor responsabilitatea dezvoltarii si implementarii
unor parti ale Sistemului de Management al SNN pentru activitatile specifice realizate
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•

•
•
•

in cadrul acestora, fara ca aceasta sa conduca la diminuarea responsabilitatii sale
privind eficacitatea Sistemului de Management in ansamblu
numeste prin Decizie pe Seful Departamentului Dezvoltare si Evaluare Sisteme de
Management (DDESM) ca Reprezentant al Conducerii pentru coordonarea dezvoltarii,
implementarii, monitorizarii si imbunatatirii Sistemului de Management
aproba Manualul Sistemului de Management al SNN S.A;
accepta Manualele Sistemului de Management elaborate in Sucursale si planurile de
asigurarea calitatii elaborate pe proiecte
conduce analiza oficiala a eficacitatii si eficientei Sistemului de Management din
SNN si aproba Raportul de analiza anuala, asigurand trasmiterea acestuia la CNCAN

- Dispune, tinând cont de particularitatile cadrului legal de organizare si de functionare a SN
Nuclearelectrica SA, precum si de standardele de control intern managerial, masuri necesare
pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial :
•

asigura cadrul organizatoric necesar proiectarii, implementarii si dezvoltarii continue a
sistemului de control intern managerial;

•

numeste prin decizie membrii Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern
managerial (CM-SCIM);

•

aproba documentele privind instituirea functiei de autoevaluare a controlului intern
managerial, planurile si programele elaborate in acest scop, pentru a stabili gradul de
conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial;

•

aproba Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul
entitatii;

•

aproba Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial ;

•

aproba Raportul de risc, Profilul de risc, limita de toleranta a riscurilor si Planul de
implementare a masurilor de control;

•

comunica in organizatie, in vederea stabilirii obiectivelor specifice, obiectivele generale
rezultate din planul de administrare si de management prin care sunt stabilite misiunea,
obiectivele, actiunile, resursele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari
aferenti derularii activitatii specifice;

•

aproba obiectivele generale, obiectivele subunitatilor SNN, obiectivele specifice,
indicatorii asociati si tintele stabilite;

•

aproba Raportul privind monitorizarea performantelor, intocmit de Secretariatul Tehnic
al CM-SCIM din cadrul Departamentului Control Financiar si Managerial;

•

aproba un cod de conduită, dezvoltă şi implementează politici şi proceduri privind
integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea
fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor;
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•

desemneaza un consilier de etică, care să monitorizeze respectarea normelor de conduită
la societatii;
•

dispune identificarea funcţiilor sensibile pe baza unor factori de risc, centralizarea
acestora la nivelul societatii și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a
acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra
activităţilor desfăşurate în cadrul societatii să fie minime; numeste Responsabilul
cu evidenta functiilor sensibile si a masurilor pentru diminuarea riscurilor asociate
acestora la nivel de SNN;

•

analizează periodic gradul de adaptabilitate a structurii organizatorice la
modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul societatii;

•

abroba planuri sau alte documente de planificare prin care se pun în concordanţă
activităţile necesare pentru atingerea tuturor obiectivelor stabilite, cu resursele
maxim posibil de alocat, stabileste termene de realizare și persoane responsabile,
astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor societatii să fie
minime;

•

dispune organizarea și implementarea unui proces eficient de management al
riscurilor in vederea stabilirii vulnerabilităților și amenințărilor aferente
obiectivelor şi activităţilor, care pot afecta atingerea acestora.;

•

se asigură că pentru procesele și activităţile, declarate procedurale, există o
documentaţie adecvată şi că operaţiunile sunt consemnate în proceduri
documentate;

•

monitorizeaza modul de aplicare a instrumentelor de control, pentru a se asigura că
procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu;

•

acţionează în vederea asigurării continuităţii activităţii prin măsuri care să prevină
apariţia situaţiilor de discontinuitate astfel incat activitatea societatii să poată
continua în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile, indiferent care
ar fi natura amenințării;

•

stabileşte fluxuri și canale de comunicare care să asigure transmiterea eficace a
datelor, informaţiilor şi deciziilor necesare desfăşurării proceselor entității;

•

reevaluează sistematic şi periodic cerinţele de informaţii şi stabileşte natura,
dimensiunea şi sursele de informaţii şi date care corespund satisfacerii nevoilor de
informare a societatii;

•

organizează şi gestionează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare,
utilizare, identificare şi arhivare a documentelor interne şi a celor provenite din
exteriorul societatii, oferind control asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi
accesibilitate conducerii şi salariaților societatii, precum şi terţilor abilitaţi;

•

dispune măsurile necesare, având în vedere recomandările prezentate în rapoartele
de audit intern.
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Urmatoarele atributii sunt exercitate de Directorul General impreuna cu Directorul Financiar:
- înaintează spre avizare Consiliului de Administrație proiectul de buget anual al al Societatii
care urmeaza sa fie supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor;
- inainteaza spre avizare Consiliului de Administrație situatiile financiare precum și
propunerea cu privire la distribuirea profitului exercitiului financiar ce se vor supune
aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor;
- aproba angajarea, promovarea si concedierea personalului salariat din Direcția Financiară;
- Avizează materialele care sunt supuse avizarii sau aprobării Consiliului de Administrație
sau Adunării Generale a Acționarilor, după caz și în măsura în care au relevanță din punct
de vedere patrimonial - economic;
- Aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii cu impact financiar/bugetar, stabilite
de Consiliul de Administratie si/sau Adunarea Generala a Actionarilor;
- Incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii, cu impact financiar prin care sa
dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe bunuri aflate in patrimoniul Societatii,
a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobare a Adunarii Generale a
Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie ;
- Incheie orice acte care creeaza o obligatie a Societatii fata de terte persoane cu impact
financiar a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobare a Adunarii Generale
a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de
competenta din Anexa la Actul Constitutiv;”
- Aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la Actul
Constitutiv;
- Aproba incheierea de acte aditionale la contracte cu impact financiar, indiferent de
prevederea ce face obiectul respectivului act aditional;
Urmatoarele atributii sunt exercitate de Directorul General impreuna cu Directorul General
Adjunct:
- Aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii, stabilite de Consiliul de
Administratie si/sau Adunarea Generala a Actionarilor;
- Selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
- Numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le
acestora si remuneratia;
- Negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
- Incheie orice acte care creeaza o obligatie a Societatii fata de terte persoane care intra in
sfera de competenta a Directorului general adjunct a caror incheiere nu intra in sfera de
competenta de aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de
Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la Actul Constitutiv;”
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- aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la Actul
Constitutiv;
- Aproba incheierea de acte aditionale la contracte care intra in sfera de competenta a
Directorului general adjunct, indiferent de prevederea ce face obiectul respectivului act
aditional;
- Stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii, pe compartimente;
- Aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta societatii comerciale;
- Avizeaza structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, normativul de
constituire a compartimentelor functionale si de productie, precum si Regulamentul de
Organizare si Functionare a Societatii in vederea aprobarii de catre Consiliul de
Administratiesi si aproba Regulamentul Intern;
- Elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de
Administratie programele de activitate care intra in sfera de competenta a Directorului
general adjunct ;
- Stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii,
potrivit prevederilor legale;
- Aproba documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatile
societatii;
- Intocmeste rapoarte trimestriale de informare catre Consiliul de Administratie care vor
include informatii cu privire la urmatoarele:
•

Procedurile de achizitii de produse, servicii si lucrari initiate cu o valoare mai
mica de 5.000.000 EUR, precum si contractele de achizitie publica aferente
incheiate de societate;

•

Contractele de achizitie de produse, servicii si lucrari incheiate cu parti implicate
cu o valoare mai mica de 50.000 EUR;

•

Angajamente/acte juridice care implica obligatii importante din partea Societatii
cu privire la proiectele de investitii cu o valoare mai mica de 3.000.000 EUR;

- avizeaza si supune aprobarii Consiliului de Administratie:
•

Procedurile de achizitii de produse, servicii si lucrari initiate cu o valoare egala
sau mai mare de 5.000.000 EUR, precum si contractele de achizitie publica
incheiate;

•

Contractele de achizitie de produse, servicii si lucrari incheiate cu parti implicate
cu o valoare egala sau mai mare de 50.000 EUR;

•

Contractele de vanzare energie pe piata reglementata incheiate cu parti implicate
cu o valoare egala sau mai mare sau egala cu 50.000 EUR;
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•

5.

Angajamente/acte juridice care implica obligatii importante din partea Societatii
cu privire la proiectele de investitii cu o valoare mai mare sau egala cu 3.000.000
EUR si mai mica de 50.000.000 EUR

Directorul General Adjunct
In conformitate cu Contractul de mandat, Directorul General Adjunct al societatii (i) conduce,
organizeaza si coordonează activitatea de achizitii publice, activitatea juridica si activitatea de
resurse umane (functiunile: achizitii publice, juridic, resurse umane) organizate in cadrul
Direcției Juridice, Departamentului Resurse Umane și Departamentului Achiziții; (ii) conduce,
organizeaza si coordoneaza activitatea desfasurata de Directia Dezvoltare Investitii. Atributiile
vor fi exercitate cu respectarea prevederilor legale aplicabile, respectarea prevederilor Actului
Constitutiv, hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, deciziilor Consiliului de
Administratie, deciziilor Directorului General, Regulamentului de Organizare si Funcționare al
societatii, delegarilor de competenta acordate de Consiliul de Administrație și/sau Directorul
General, precum si cele stabilite prin contractul de mandat si are urmatoarele atributii care se
armonizeaza cu atributiile prevazute in Actul Constitutiv al societatii:
- Conduce, organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a Direcției Juridice asigurand
indeplinirea atributiilor prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare pentru
aceasta structura organizatorica;
- Conduce, organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a Departamentului Resurse Umane
asigurand indeplinirea atributiilor prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare
pentru aceasta structura organizatorica;
- Conduce, organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a Departamentului Achiziții
asigurand indeplinirea atributiilor prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare
pentru aceasta structura organizatorica;
- Conduce, organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a Directiei Dezvoltare Investitii
asigurand indeplinirea atributiilor prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare
pentru aceasta structura organizatorica;
- Aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor, deciziile Consiliului de
Administratie, deciziile Directorului General, adoptate in conformitate cu competentele
rezervate acestora, in limitele mandatului sau si impreuna cu Directorul General si ceilalti
Directori numiti cu contract de mandat, dupa caz;
- Poate reprezenta Societatea in baza delegărilor de competență acordate de Directorul
General și/sau împreuna cu Directorul General, după cum stabilește acesta din urmă ;
- Coordoneaza promovarea principalelor proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii;
- Coordoneaza promovarea si coordonarea activitatilor specifice implementarii Proiectului
Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda;
- Coordoneaza procesul de elaborare a definirii si implementarii unui program de asigurare
la nivelul societatii si implementarea acestuia;
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- Coordoneaza procesul de elaborare a politicilor de resurse umane, a strategiei de achizitii a
SNN, a procedurilor interne specifice activitatii structurilor organizatorice aflate în
coordonarea sa și coordonează punerea lor in aplicare;
- Identifica si propune solutii de imbunatatire a activitatii desfasurate de structurile
organizatorice din subordinea sa;
- Avizeaza documentele elaborate de structurile organizatorice din subordinea sa;
- Asigura indrumare si consiliere Directorului General cu privire la aspectele care vizeaza
activitatea structurilor organizatorice aflate in subordonare;
- Asigura reprezentarea Societatii la evenimente la care participa compania, pe baza solicitarii
Directorului General;
- Coordonează si asigura buna desfasurare a procedurilor de achiziții de produse, servicii sau
lucrări necesare SNN Sediul Central și sucursalelor CNE Cernavodă și FCN Pitești,
conform procedurilor interne stabilite;
- Coordonează elaborarea, negocierea, avizarea și susținerea la semnare a contractelor de
achiziții destinate SNN Sediul Central și sucursalelor;
- Coordonează elaborarea politicii de personal, aplicarea legislației în domeniul muncii și
fundamentarea și urmărirea realizării indicatorilor de forță de muncă la nivel de societate,
precum și coordonarea și organizarea activităților de negociere a Contractului Colectiv de
Munca (CCM) la nivelul societății;
- Avizează materialele care sunt supuse avizarii sau aprobării Consiliului de Administratie
sau Adunării Generale a Acționarilor, după caz și în măsura în care au relevanță din punct
de vedere al activităților aflate in coordonarea sa;
- Avizeaza propunerile de modificare a Contractului Colectiv de Munca elaborate de
Departamentul de Resurse Umane;
- Avizeaza programul anual al achizitiilor sectoriale integrat la nivel de Societate elaborat de
Departamentul Achizitii;
- Avizeaza Strategia de comunicare a Societatii;
- Elaboreaza si supune spre avizare Directorului General in vederea aprobarii Consiliului de
Administratie programul anual de activitate a Departamentului de Comunicare si Relatii cu
Investitorii;
- Avizeaza rapoartele anuale, trimestriale, semestriale privind realizarea achizitiilor la nivelul
Societatii;
- Indeplineste orice alte activități stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare
și/sau decizie a Directorului General, după caz;
- Rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie/Directorul General a stabilito in sarcina sa;
- In calitate de Presedinte al Comisiei de Monitorizare SCIM (CM-SCIM):
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6.

•

organizeaza si stabileste modul de lucru al Comisiei de monitorizare (CM-SCIM);

•

dispune emiterea si avizeaza ordinea de zi a sedintelor Comisiei de monitorizare
(CM-SCIM) si, in functie de tematica ordinii de zi, poate decide asupra participarii
si a altor persoane in calitate de invitati in scopul dezbaterii, clarificarii si solutionarii
problemelor specifice;

•

conduce sedintele Comisiei de monitorizare (CM-SCIM);

•

aproba Minutele sedintelor Comisiei de Monitorizare si hotararile luate;

•

avizeaza Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la
nivelul entitatii;

•

aproba Situatiile centralizatoare anuale, privind stadiul implementarii si dezvoltarii
sistemului de control intern managerial;

•

face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru
desfasurarea de activitati cu caracter specific din cadrul Comisiei de monitorizare
(CM-SCIM);

•

avizeaza direct sau prin persoane delegate procedurile formalizate;

•

avizeaza rapoartele privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor
inclusiv profilul de risc, limita de toleranta a riscurilor si planul de implementare a
masurilor de control;

•

avizeaza raportul privind monitorizarea performantelor la nivelul SNN, elaborata de
Secretariatul tehnic CM-SCIM din cadrul Departamentului Control Financiar si
Managerial, pe baza raportarilor anuale ale conducatorilor compartimentelor de la
primul nivel de conducere.

Directorul Financiar
In conformitate cu Contractul de mandat, Directorul Financiar (i) conduce, organizează și
coordonează activitatea economica a societatii (functiunile: financiar-contabila, control
financiar preventiv, raportare și bugetare, administrativ – patrimoniu) organizate in cadrul
Direcției Financiare; (ii) conduce, organizeaza si coordoneaza activitatea Directiei Tranzactii
Energie Electrica. Atributiile vor fi exercitate cu respectarea competențelor prevederilor legale
aplicabile, respectarea prevederilor Actului Constitutiv, hotararilor Adunarii Generale a
Actionarilor, deciziilor Consiliului de Administratie, deciziilor Directorului General,
Regulamentului de Organizare si Funcționare al societatii, delegarilor de competenta acordate
de Consiliul de Administrație și/sau Directorul General, precum si cele stabilite prin contractul
de mandat si are urmatoarele atributii care se armonizeaza cu atributiile prevazute in Actul
Constitutiv al societatii:
- Conduce, organizează și coordoneaza activitatea financiar-contabila a societății, răspunzand
de corectitudinea și legalitatea evidențelor financiar-contabile ale societății, a situațiilor
financiare și altor raportari catre diverse autoritati, in responsabilitatea Direcției Financiare;
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- Conduce, organizează și coordoneaza Direcției Tranzactii Energie Electrica asigurand
indeplinirea atributiilor prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare pentru
aceasta structura organizatorica;
- Coordoneaza procesul de elaborare a strategiei si planurilor de vanzare a energiei electrice
pentru diferite orizonturi de timp si pe diferitele sectoare ale pietei de energie, in corelare
cu programele de productie ale Sucursalei CNE Cernavoda, a procedurilor interne specifice
activitatii structurilor organizatorice aflate în coordonarea sa și coordonează punerea lor in
aplicare;
- Coordoneaza activitatea financiar-contabila din sucursalele societatii;
- Coordoneaza activitatea de control financiar preventiv;
- Coordonează activitatea de inventariere anuala a patrimoniului;
- Coordonează activitatea de intocmire a bugetului de venituri și cheltuieli anual, urmăreste
aprobarea acestuia si monitorizeaza executia bugetara;
- Coordonează activitatea serviciului administrativ – patrimoniu din SNN Sediul Central;
- Poate reprezenta Societatea in baza delegărilor de competență acordate de Directorul
General și/sau împreuna cu Directorul General, după cum stabilește acesta din urmă;
- Aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, deciziile Consiliului de
Administratie, deciziile Directorului General, adoptate in conformitate cu competentele
rezervate acestora, in limitele mandatului sau si impreuna cu Directorul General si ceilalti
Directori numiti cu contract de mandat, dupa caz;
- Participa la elaborarea politicilor contabile si a procedurilor interne specifice activitatii si
coordoneaza punerea in aplicare a acestora;
- Coordoneaza activitatea de analiză și planificare financiară, asigurand cadrul necesar
fundamentarii deciziilor de afaceri;
- Asista Directorul General in deciziile cu impact financiar-patrimonial, dupa caz;
- Indeplineste orice alte activități stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare
și/sau decizie a Directorului General, după caz;
- Rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie/Directorul General a stabilito in sarcina sa.
- In domeniul Sistemului de Control Intern Managerial, in calitate de membru al Comisiei
de Monitorizare SCIM (CM-SCIM):
•

participa la coordonarea procesului de actualizare a obiectivelor generale, a subunitatilor
SNN si specifice, a activitatilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a
sistemului de monitorizare a performantelor, a situatiei procedurilor si a sistemului de
monitorizare si de raportare, respectiv informare catre directorul general;
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•

in vederea consolidarii unui sistem de control intern managerial, participa la elaborarea
Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial care se actualizeaza
anual;
participa la analiza si prioritizarea riscurilor semnificative, care pot afecta atingerea
obiectivelor societatii, prin stabilirea profilului de risc si a limitei de toleranta la risc,
spre a fi supuse, anual, aprobarii directorului general; participa la analiza rapoartelor
privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor;

7.

•

participa la analiza Planului anual de implementare a masurilor de control pentru
riscurile semnificative la nivelul societatii, spre a fi supus aprobarii directorului general;

•

participa la analiza raportului privind monitorizarea performantelor spre a fi aprobat de
presedintele CM-SCIM (raportul cuprinde monitorizarea obiectivelor si activitatilor prin
intermediul indicatorilor de performanta la nivelul societatii, intocmit pe baza
raportarilor anuale, ale conducatorilor compartimentelor de la primul nivel de
conducere).

•

in baza informarilor periodice primite de la structurile delegate cu avizarea procedurilor
documentate elaborate/actualizate, participa la monitorizarea procesului de procedurare
a activitatilor derulate in cadrul entitatii;

•

asigura comunicarea, catre compartimentele din subordine, in vederea stabilirii
obiectivelor specific, obiectivelor generale si ale subunitatii SNN ;

•

valideaza obiectivele specifice, indicatorii de performanta asociati si tintele stabilite
emise de sefii compartimentelor din subordine;

•

valideaza si se asigura de raportarea la Secretariatul Tehnic al CM-SCIM a rezultatelor
monitorizarii stadiului indeplinirii obiectivelor aferente structurilor aflate sub
coordonare.

Entitati subordonate direct Directorului General
Potrivit structurii organizatorice S.N. Nuclearelectrica S.A., sunt subordonate direct
Directorului General:
- Sucursala CNE Cernavoda;
- Sucursala FCN Pitesti;
- Directia Operatiuni;
- Directia Informatica si Operatiuni de Securitate;
- Directia Audit si Managementul Riscului;
- Secretariat General;
- Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management;
- Departamentul Control Financiar si Managerial;
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- Departamentul Relatii Internationale si Politici Europene
- Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii
- Biroul Conformitate;

8.

Entitati subordonate direct Directorului General Adjunct
Potrivit structurii organizatorice S.N. Nuclearelectrica S.A., sunt subordonate direct
Directorului General Adjunct:
- Directia Juridica;
- Directia Strategie Resurse Umane;
- Departamentul Achizitii;
- Directia Dezvoltare Investitii;

9.

Entitati subordonate direct Directorului Financiar
Potrivit structurii organizatorice S.N. Nuclearelectrica S.A., sunt subordonate direct
Directorului Financiar:
- Directia Tranzactii Energie Electrica;
- Departamentul Financiar – Contabilitate;
- Departamentul Raportari Financiare si Buget;
- Serviciul Administrativ;

6.2.

Organizare si conducere

Personalul de conducere și de executie din cadrul societatii, angajat pe baza de contract
individual de munca, este numit, angajat, revocat sau concediat, dupa caz, potrivit legii, actului
constitutiv și prezentului ROF de catre Directorul General.
Angajarea si concedierea personalului din sucursalele SNN se face de catre directorul sucursalei
in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de Directorul General.
Drepturile si obligatiile personalului SNN, se stabilesc prin Regulamentul intern, Contractul
Colectiv de Munca, Contractul Individual de Munca. Atributiile, responsabilitatile și
competentele personalului se stabilesc prin fisele de post intocmite in acord cu prevederile
Regulamentului de Organizare si Functionare.
Intregul personal poate raspunde, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, disciplinar, material,
civil sau penal, dupa caz, pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor
si responsabilitatilor care le revin.
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CAPITOLUL II –OPERATIUNI
1. Directia Operatiuni – SNN Executiv
2. Director Sucursala CNE Cernavoda
3. Director Productie Sucursala CNE Cernavoda
4. Director Sucursala FCN Pitesti
5. Directia Tehnica Sucursala FCN Pitesti
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1. DIRECTIA OPERATIUNI – SNN Executiv (COO)

1.1. Obiect de activitate
Directia operatiuni este organizata in subordinea directa a Directorului General SNN si are in
componenta, Departamentul Securitate Nucleara, Departamentul Suport Tehnic, Departamentul
Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management, fiind reponsabila in principal de:
- coordonarea conducerii procesului tehnic – productie de la nivelul sucursalelor SNN;
- coordonarea monitorizarii disponibilitatii resurselor necesare proceselor subordonate,
inclusiv a derularii contractelor de achizitii echipamente specifice, servicii si lucrari de
mentenanta din sucursale;
- stabilirea unitara a programelor de productie la nivelul SNN si monitorizeaza realizarea
acestora, cu incadrarea in BVC aprobat;
- coordonarea activitatilor de autorizare a functionarii sucursalelor si de obtinere a licentelor;
- - coordonarea activitatilor de supraveghere securitate nucleara, securitate radiologica,
protectia mediului si control garantii;
- asigurarea coordonarii proceselor si activitatilor desfasurate in cadrul Departamentului de
Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management, cu respectarea cerintelor din Normele
CNCAN referitoare la Sistemele de Management si a deciziilor Directorului General;
- asigurarea coordonarii proceselor si activitatilor desfasurate in cadrul Departamentului
Suport Tehnic;
- dispunerea de reactualizare a normelor, instructiunilor, regulamentelor si reglementarilor
din domeniul de activitate sau conex procesului tehnic - productie;
- asigurarea conducerii unitara a activitatii de urmarire a comportarii constructiilor
energetice, a depozitelor de combustibil ars si a altor obiective ce privesc asigurarea calitatii
in constructii, inclusiv asupra modului in care derulatorii de contracte, incheiate de SNN in
acest domeniu, isi indeplinesc responsabilitatile;
- participarea la dezvoltarea unitara a sistemului informatic al societatii din punct de vedere
organizatoric, tehnologic si tehnic;
- Asigura o interfeta eficienta intre managementul SNN si entitatile care deruleaza investitiile
(CNE, FCN, EnergoNuclear si altele in viitor), in aria de expertiza;
- asigura suportul necesar aferent unor activitati specifice precum deschiderea de mine de
uraniu si/sau preluarea activelor necesare prelucrarii concentratului tehnic de uraniu,
precum si activitati legate de aprovizionare cu materie prima pentru fabricarea
combustibilului nuclear.
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Directorul Directiei Operatiuni (COO) reprezinta Directorul General SNN, prin delegare de
competente, in asigurarea desfasurarii eficiente a activitatilor de interfata intre Sediul Central,
sucursala CNE Cernavoda si sucursala FCN Pitesti.

1.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
a) In cadrul procesului tehnic – productie in relatie cu Sucursala CNE Cernavoda , respectiv
sucursala FCN Pitesti (este responsabil pentru procesul “Coordonarea proceselor de
productie”):
- Rezolvarea operativa a problemelor de interfata, astfel incat activitatea Sucursalei CNE si
a Sucursalei FCN Pitesti sa sa desfasoare cu maxiumum de eficienta.
- Dezvoltarea procesului prin care se identifica problematica sucursalelor de la interfata cu
entitatile SNN responsabile, reglementarea circuitului informational, prioritizarea
actiunilor, monitorizarea performantei procesului si analiza de management pentru
formulare decizie si tactica.
- Monitorizarea si analizarea indicatorilor de performanta de la CNE Cernavoda si FCN
Pitesti in vederea prezentarii Directorului General al societatii a modalitatilor de optimizare
a activitatilor.
- Asigurarea verificarii stadiului de rezolvare operativa a problemelor de interfata, astfel incat
activitatea CNE Cernavoda si FCN Pitesti sa sa desfasoare cu maxiumum de eficienta;
- Participarea la sedintele de analiza cu rezultatele si indicatorii de performanta inregistrate
la nivelul sucursalelor, inclusiv cu actiunile de imbunatatire rezultate;
- Organizarea de sedinte operative sau de analize, dupa caz, cu Sediul Central, CNE
Cernavoda si FCN Pitesti pentru rezolvarea operativa a problemelor de interfata;
- Asigurarea unei comunicari eficiente intre executivul SNN, CNE Cernavoda si FCN Pitesti;
- Reprezentarea CNE Cernavoda si FCN Pitesti la Sediul Central, in relatia cu membrii
conducerii executive SNN, pentru rezolvarea eficienta a problemelor aparute la Sucursale
si care necesita interventia SNN. Pentru problemele sensibile, a caror importanta, impact
posibil asupra SNN si/sau sucursale necesita o analiza atenta, dintr-o perspectiva mai larga
si/sau cu o expertiza de specialitate, faciliteaza participarea directorilor sucursalelor si/sau
a expertilor pe probleme din partea sucursalelor;
- Asigurarea asupra luarii de decizii la nivelul Sediului Central pe baza de analiza de impact
la nivelul sucursalelor, realizata potrivit prevederilor interne aplicabile si a reglementarilor
CNCAN.;
- Asigurarea desfasurarii eficient a activitatilor de oversight al securitatii nucleare, propune
directorului general SNN modalitati de optimizare a activitatilor, asa cum rezulta din
rapoartele de oversight.
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b)

In cadrul procesului Securitate,

- Coordonarea elaborarii si revizuirii periodice a politicilor societăţii in domeniile Securitate
nucleara si protectia mediului;
- Asigurarea suportului necesar Directorului General SNN in relatia cu autoritatile din
domeniile de activitate ale procesului Securitate Nucleara si Suport Tehnic;
- Urmarirea implementarii unitare a politicii de securitate nucleara, protectie a mediului,
securitate radiologica si control garantii;
- Asigurarea coordonarii pentru supravegherea securitatii nucleare, securitatii radiologice,
protectiei mediului, controlului de garantii, activitatilor de urmarire a comportarii in timp a
constructiilor cu specific nuclear, din cadrul SNN;
- Rerezentarea societatii in relatiile cu autoritatile nationale cu competente in managementul
situatiilor de urgenta, urmarirea activitatii sucursalelor pe linie de raspuns la situatii de
urgenta si avizarea planurilor de interventie aferente;
- Coordonarea elaborarii propunerilor SNN de modificari ale actelor legislative si
reglementarilor din aria de activitati a procesului Securitate Nucleara si Suport Tehnic, sens
in care se asigura de colaborarea cu organizatiile de reglementare in elaborarea si
implementarea reglementarilor din domeniul nuclear;
- Urmarirea programelor de colaborare si de cooperare tehnica cu organizatii internationale
din aria de activitati a procesului Securitate Nucleara si Suport Tehnic;
- Reprezentarea societatii in relatiile cu autoritatile nationale din domeniile de competenta
specifice procesului Securitate Nucleara si Suport Tehnic;

c)

In cadrul procesului Suport Tehnic

- Coordonarea elaborarii si revizuirii periodice a politicilor societăţii pentru stabilirea unei
strategii unitare de aplicare in activitatile de producere a combustibilului nuclear,
constructie, PIF si exploatare a instalatiilor nucleare, precum si in cadrul activitatilor
necesare pentru asigurarea materiilor prime in vederea fabricarii combustibilului nuclear;
- Asigurarea suportului necesar Directorului General SNN in relatia cu autoritatile din
domeniile de activitate ale procesului Suport Tehnic;
- Coordonarea elaborarii propunerilor SNN de modificari ale actelor legislative si
reglementarilor din aria de activitati a procesului Suport Tehnic, sens in care se asigura de
colaborarea cu organizatiile de reglementare in elaborarea si implementarea reglementarilor
din domeniul nuclear (altele decat cele din aria procesului Securitate Nucleara);
- Urmarirea programelor de colaborare si de cooperare tehnica cu organizatii internationale
din aria de activitati a procesului Suport Tehnic;
- Reprezentarea societatii in relatiile cu autoritatile nationale din domeniile de competenta
specifice procesului Suport Tehnic;
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- Asigura coocrdonarea realizarii raportarilor de productie catre organisme nationale si
international;
- Participarea si derularea de activitati de cooperare tehnica, in care societatea este implicata
la nivel national, regional si international;
- Asigurara coordonarea si functionarea Consiliului Tehnico-Economic si Stiintific (CTES)
- Asigurarea suportului tehnic in vederea achizitiei de materie prima necesara in vederea
fabricarii fasciulelor de combustibil nuclear;
- Derularea contractelor de studii, documentatii suport in raport cu aria de competenta, altele
decat cele prevazute de domeniul nuclear, protectiei mediului sau apelor;
- Asigurarea coordonarii activitatilor ce privesc atragerea de noi tehnologii si know-how atat
pentru cresterea performantelor proceselor principale de productie cat si pentru
imbunatatirea performantelor proceselor suport desfasurate in cadrul SNN;
- Asigurarea coordonarii analizelor pentru stabilirea fezabilitatii introducerii de noi tehnologii
sau de reproiectare a unor procese suport pentru eficientizarea activitatilor;
- Asigurarea planificarii participarii specialistilor din cadrul SNN la manifestari stiintifice,
workshop-uri, seminarii, conferinte, s.a. pentru atragerea de noi tehnologii si know-how;
- Coordonarea proceselor ce privesc colaborari / parteneriate cu institutii, autoritati,
consultanti in aprecierea posibilitatilor de atragere a tehnologiilor/metodelor noi precum si
a fezabilitatii acestora;
- Coordonarea constituirii de colective/ grupuri de lucru, la nivelul SNN, pentru derularea
unor proiecte de atragere a tehnologiilor noi, apreciate ca fiind fezabile pentru procesele
desfasurate in cadrul societatii;
- Asigurarea coordonarii pentru elaborarii de proceduri, metodologii, si note ce privesc
documentarea procesului dezvoltare – inovare la nivelul SNN.
d) In cadrul proceselor de Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management
•

Asigurarea suportului necesar Directorului General SNN pe problematici referitoare la
dezvoltarea, proiectarea si implementarea Sistemului de Management si in relatia cu
autoritatile din domeniu (CNCAN);

•

Coordonarea activitatilor de obtinere si mentinere a autorizatiei CNCAN pentru sistemul
de management

•

Asigurarea coordonarii proceselor si activitatilor desfasurate in cadrul Departamentului
de Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management, cu respectarea cerintelor din
Normele CNCAN referitoare la Sistemele de Management si a deciziilor Directorului
General;

•

Optimizarea si facilitarea relatiilor de interfata cu Sucursalele in scopul implementarii
unitare a politicilor si principiilor stabilite in documentatia Sistemului de Management;
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•

Asigurarea coordonarii monitorizarii si imbunatatirii continue a performantelor
Sistemului de management;

Procese în interfață:
a. Coordonarea cu CIO - Directorul Direcției Informatice si Operatiuni de Securitate pentru
componenta informatică aferentă sistemelor de proces ICS (Industrial Control Systems):
- COO coordonează decizional și/sau operațional, după caz, procesele operaționale și
automatizările acestora pe componenta digitală, astfel: (i) asigură securitatea cibernetică prin
coordonare cu CIO pentru sistemele de proces ICS; (ii) asigură consistența soluțiilor IT&C și
digitale aferentă sistemelor de proces ICS în proiectele operaționale curente și proiectele de
dezvoltare, prin coordonare cu CIO; (iii) se coordonează cu CIO în pregătirea personalului pe
componenta operațională, pentru dobândirea de noi competențe în zona digitală aferentă
sistemelor de proces ICS;
- participă decizional la dezvoltarea și operarea Centrului de Execelență Digitală, pe palierele
ce țin de componenta de securitate nucleară, suport tehnic și inovare;
- se coordonează cu CIO în asigurarea desfășurării eficiente a activităților de interfață între
Sediul Central, sucursala CNE Cernavodă și sucursala FCN Pitești.
b) In domeniul Sistemului de Control Intern Managerial,
Monitorizare SCIM (CM-SCIM):

ca

membru al Comisiei de

•

participa la coordonarea procesului de actualizare a obiectivelor generale, a subunitatilor
SNN si specifice, a activitatilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a
sistemului de monitorizare a performantelor, a situatiei procedurilor si a sistemului de
monitorizare si de raportare, respectiv informare catre directorul general;

•

in vederea consolidarii unui sistem de control intern managerial, participa la elaborarea
Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial care se actualizeaza
anual;
participa la analiza si prioritizarea riscurilor semnificative, care pot afecta atingerea
obiectivelor societatii, prin stabilirea profilului de risc si a limitei de toleranta la risc,
spre a fi supuse, anual, aprobarii directorului general; participa la analiza rapoartelor
privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor;

•

participa la analiza Planului anual de implementare a masurilor de control pentru
riscurile semnificative la nivelul societatii, spre a fi supus aprobarii directorului general;

•

participa la analiza raportului privind monitorizarea performantelor spre a fi aprobat de
presedintele CM-SCIM (raportul cuprinde monitorizarea obiectivelor si activitatilor
prin intermediul indicatorilor de performanta la nivelul societatii, intocmit pe baza
raportarilor anuale, ale conducatorilor compartimentelor de la primul nivel de
conducere).
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•

in baza informarilor periodice primite de la structurile delegate cu avizarea procedurilor
documentate elaborate/actualizate, participa la monitorizarea procesului de procedurare
a activitatilor derulate in cadrul entitatii;

•

asigura comunicarea, catre compartimentele din subordine, in vederea stabilirii
obiectivelor specific, obiectivelor generale si ale subunitatii SNN ;

•

valideaza obiectivele specifice, indicatorii de performanta asociati si tintele stabilite
emise de sefii compartimentelor din subordine;

•

valideaza si se asigura de raportarea la Secretariatul Tehnic al CM-SCIM a rezultatelor
monitorizarii stadiului indeplinirii obiectivelor aferente structurilor aflate sub
coordonare.

2. DIRECTOR SUCURSALA CNE CERNAVODA
2.1.

Obiect de activitate - Director Sucursala CNE

Sucursala CNE Cernavoda are ca misiune producerea de energie electrica si termica la Unitatile
1 si 2 de la CNE Cernavoda in conditii de securitate nucleara si eficienta economica, asigurand
securitatea personalului si a instalatiilor proprii, a publicului si a mediului ambiant. Misiunea
sus-mentionata se realizeaza prin operarea centralei in limitele impuse de documentele de
autorizare, prin controlul asupra configuratiei centralei, conditiei materiale la nivelul
standardelor internationale, sistemului de lucru implementat, prin valorificarea experientei de
exploatare, dezvoltarea continua a resurselor umane, realizarea de schimburi de informatii in
cadrul industriei nucleare si a comunitatii internationale. Totodata, are misiunea si
responsabilitatea de a gestiona si administra intreg patrimoniul SNN din Cernavoda.
Sucursala CNE Cernavoda este subordonata Directorului General.

2.2.

Atributii, Competente, Responsabilitati

- Asigurarea managementului sucursalei ca intreg sub coordonarea directa a COO din
cadrul S.N.N., cu respectarea legislatiei si reglementarilor aplicabile în domeniul de
activitate al acesteia.
- Reprezinta SNN în relatia cu autoritatile de reglementare in domeniul tehnic pentru
domeniul de activitate al CNE Cernavoda (Comisia Nationala pentru Controlul
Activitatilor Nucleare, ISCIR etc.) si cu autoritatile locale;
- La solicitarea Directorului general, reprezinta impreuna cu acesta sau separat Societatea
în relatia cu organizatii interne si internationale si cu operatorii economici pe domeniile
de activitate ale CNE Cernavoda;.
- Exercita responsabilitatile de autoritate contractanta a SNN pe domeniile de activitate
ale CNE Cernavoda in limita competentelor delegate de Directorul general;
- Propune viziunea şi obiectivele majore generale ale CNE Cernavoda in baza
obiectivelor SNN, inclusiv noi directii de dezvoltare;
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- Stabileste si aproba un sistem de management integrat la nivelul CNE Cernavoda aliniat
la cerintele sistemului de management al SNN si cu respectarea cerintelor din normele
si standardele aplicabile domeniului nuclear.
- Avizaeaza si supune aprobarii Directorului general structura organizatorica a CNE
Cernavoda si Statul de functii al CNE Cernavoda.
- Propune si avizeaza numirea Directorilor din cadrul Sucursalei CNE Cernavoda;
- Asigura managementul resurselor umane la nivelul Sucursalei CNE Cernavoda
(selectare, angajare, numire pe post, avansare, promovare, recompensare, sanctionare,
concediere), conform competentelor delegate de Directorul general si legislatiei
aplicabile in materie.
- Asigura implementarea si aplicarea strategiei si a politicilor SNN, stabilite de
Conducerea Executiva a societatii în toate activitatile ce se desfasoara in cadrul
Sucursalei CNE Cernavoda.
- Stabilirea in limitele Regulamentului de organizare si functionare a atributiilor,
competentelor si responsabilitatilor personalului, care este in competenta sa de angajare,
asigurarea delimitarii precise a acestora si organizarea controlului realizarii lor;
- Asigura elaborarea documentelor care definesc sistemul de lucru utilizat la CNE
Cernavoda (documente de referinta, instructiuni de centrala, departamentale, manuale,
proceduri) si le aproba in vederea insusirii de catre autoritatile de reglementare.
- Asigura obtinerea si mentinerea autorizatiilor si a avizelor necesare punerii în functiune,
functionarii si dezafectarii instalatiilor nucleare din cadrul CNE Cernavoda, in
conformitate cu legislatia aplicabila, precum si a celor necesare pentru lucrarile de
investitii.
- Realizeaza toate demersurile necesare si legale pentru a obtine resursele financiare
necesare si pentru a asigura resursele materiale si umane necesare pentru functionarea
in conditii de siguranta a unitatilor CNE Cernavoda si pentru derularea in bune conditii
a tuturor activitatilor Sucursalei CNE Cernavoda.
- Asigura elaborarea programelor anuale de productie de energie electrica si termica a
planului anual de asigurare produse, servicii si lucrari, a programelor de investitii, a
reviziilor tehnice (opririlor) planificate, precum si aprobarea acestora de catre organele
decizionale competente (AGA, CA, Director general).
- Asigura elaborarea propunerii de buget de venituri si cheltuieli necesar pentru
functionarea in siguranta si in conditii de securitate nucleara a unitatilor CNE
Cernavoda, implementarea lucrarilor de investitii si derularea tuturor activitatilor
Sucursalei CNE Cernavoda, si avizeaza forma finala a acestuia, care va fi înglobata in
bugetul de venituri si cheltuieli al societatii, care va fi aprobat de adunarea generala a
actionarilor. Participa la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al SNN
- Asigura existenta, mentinerea si dezvoltarea sistemului de protectie fizica a unitatilor si
materialelor nucleare si speciale, a informatiilor si documentelor clasificate, precum si
paza si protectia bunurilor din proprietatea SNN administrate de CNE Cernavoda.
- Asigura organizarea si functionarea unor structuri responsabile pentru radioprotectia,
sanatatea si securitatea in munca a personalului, protectia mediului inconjurator,
prevenirea si stingerea incendiilor.
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- Asigura coordonarea programelor de dezvoltare, a activitatilor de investitii în vederea
realizarii imbunatatirilor de Securitate Nucleara a CNE Cernavoda.
- Se asigura de conducerea corespunzatoare a administrarii si pastrarii în bune conditii a
bunurilor patrimoniale proprietate a SNN din cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,
precum si efectuarea in bune conditii a activitatilor suport (administrare spatii de locuit,
social-culturale, transport furnizare energie termica).
- Aproba:
o Contracte de achizitii produse, servicii si lucrari, contracte de vanzarecumparare, efectuarea de plati si operatiuni bancare in numele SNN propuse si
avizate de catre Directorul Economic al Sucursalei CNE Cernavoda, in limitele
de competenta delegate;
o Documentele necesare la angajare, suspendare, modificare contract individual
de munca si la incetarea relatiilor de munca pentru salariatii sucursalei;
o Documentele precizate in cerintele legale si celelalte cerinte la care sucursala
subscrie si sunt in competenta de aprobare a Directorului Sucursalei.
o Prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine si adopta masuri
de eficientizare a activitatii acestora;
o Calificativele rezultate prin procesul de evaluare a performantelor individuale al
personalului din subordine in functie de care aproba recompense sau stabileste
masuri / actiuni de imbunatatire si control;
o Sau respinge cereri ale personalului din subordine.
- Emite decizii si dispozitii la nivelul sucursalei in acord cu ROF SNN, Regulamentul
intern al SNN si documentatia sistemelor de management aplicabile la nivelul sucursalei
precum si al celorlalte cerinte aplicabile la care sucursala subscrie.
- Asigura organizarea exercitarii controlului financiar preventiv la nivelul Sucursalei in
acord cu reglementarile legale si procedurile S.N.N.
- Asigura coordonarea si controlul asupra activitatilor sucursalei, in ceea ce priveste
utilizarea resurselor financiare, materiale si umane.
- Asigura formularea de actiuni in justitie, in numele S.N.N. referitor la sucursala, atat la
instantele de drept comun cat si la arbitrajele de stat institutionalizate, decurgand din
raporturile juridice,
contractuale, civile sau comerciale, patrimoniale sau
nepatrimoniale, de dreptul muncii, financiar-fiscale, sau izvorand din delicte,
cvasidelicte etc, inclusiv cereri de executare silita (mobiliara sau nemobiliara), proprie,
sub coordonarea Directie Juridice din cadrul SNN.
- Asigura organizarea si functionarea continua a unei structuri specializate de raspuns la
urgenta in vederea prevenirii si limitarii consecintelor evenimentelor nucleare.
- Asigura organizarea activitatii de securitate radiologica, protectia mediului, securitate si
sanatate in munca din sucursala, in conditiile legii si coordonarii prin compartimentele
de specialitate din cadrul S.N.N.
- Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei
activitatii sucursalei si societatii.
- Are dreptul sa dispuna infiintarea si organizarea Comitetelor si Consiliilor Tehnice la
nivelul Sucursalei CNE Cernavoda, in vederea asigurarii activitatilor curente ale
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acesteia care privesc functionarea si intretinerea Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda
(DRAC, PSOC, TOC, Comitet Consultativ de Urgenta etc.);
- Asigurarea evaluarii performantelor proceselor desfasurate in cadrul sucursalei, inclusiv
a performantei individuale a salariatilor sucursalei.
- Raspunde de :
o Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii;
o Folosirea eficienta a resurselor sucursalei;
o Respectarea obligatiilor societatii fata de furnizori, clienti, organele financiare si
organismele guvernamentale;
o Incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli repartizat pentru sucursala;
o Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al sucursalei conform
clauzelor contractuale si legislatiei muncii;
o Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata
de banci, furnizori si clienti;
o Calitatea climatului organizational;
o Calitatea managementului sucursalei;
o Respectarea obligatiilor stabilite prin lege in sarcina angajatorului in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, pentru salariatii sucursalei si toate locurile de
munca organizate la nivelul acesteia;
o Asigurarea unei bune imagini a societatii fata de toate partile interesate;
o Cunoasterea si respectarea in domeniul de activitate a legislatiei in vigoare si a
reglementarilor interne ale S.N.N. S.A.;
o Pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile
detinute si apararea intereselor S.N.N. SA in relatiile cu tertii;
o Respectarea si aplicarea prevederilor documentatiei Sistemelor de management
implementate in cadrul sucursalei in activitatea desfasurata.
- Executa orice alte sarcini in sfera sa de competenta stabilite de catre Consiliul de
Administratie si Directorul General al SNN
- In domeniul Sistemului de Control Intern Managerial, ca membru al Comisiei de
Monitorizare SCIM (CM-SCIM):
•

participa la coordonarea procesului de actualizare a obiectivelor generale, a
subunitatilor SNN si specifice, a activitatilor procedurale, a procesului de
gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performantelor, a situatiei
procedurilor si a sistemului de monitorizare si de raportare, respectiv informare
catre directorul general;

•

in vederea consolidarii unui sistem de control intern managerial, participa la
elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
care se actualizeaza anual;
participa la analiza si prioritizarea riscurilor semnificative, care pot afecta
atingerea obiectivelor societatii, prin stabilirea profilului de risc si a limitei de
toleranta la risc, spre a fi supuse, anual, aprobarii directorului general; participa
la analiza rapoartelor privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor;
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•

participa la analiza Planului anual de implementare a masurilor de control pentru
riscurile semnificative la nivelul societatii, spre a fi supus aprobarii directorului
general;

•

participa la analiza raportului privind monitorizarea performantelor spre a fi
aprobat de presedintele CM-SCIM (raportul cuprinde monitorizarea obiectivelor
si activitatilor prin intermediul indicatorilor de performanta la nivelul societatii,
intocmit pe baza raportarilor anuale, ale conducatorilor compartimentelor de la
primul nivel de conducere).

•

in baza informarilor periodice primite de la structurile delegate cu avizarea
procedurilor documentate elaborate/actualizate, participa la monitorizarea
procesului de procedurare a activitatilor derulate in cadrul entitatii;

•

asigura comunicarea, catre compartimentele din subordine, in vederea stabilirii
obiectivelor specifice, a obiectivelor generale si obiectivelor Sucursalei;

•

valideaza obiectivele specifice, indicatorii de performanta asociati si tintele
stabilite emise de sefii compartimentelor din subordine;

•

avizeaza si se asigura de comunicarea la Secretariatul Tehnic al CM-SCIM a
obiectivelor specifice (departamentale) din cadrul Sucursalei; desemneaza
compartimentul responsabil de centralizare si raportare a obiectivelor;

- se asigura de raportarea la Secretariatul Tehnic al CM-SCIM a stadiului indeplinirii
obiectivelor specifice din cadrul Sucursalei.
- aproba Lista functiilor sensibile din cadrul Sucursalei; numeste Responsabilul cu evidenta
functiilor sensibile si a masurilor pentru diminuarea riscurilor asociate acestora la nivel de
Sucursala;
- asigura evaluarea anuala a sistemului de control intern managerial in cadrul sucursalei;
urmareste si raporteaza stadiul realizarii masurilor stabilite in Programul actualizat de
dezvoltare al anului pentru care se face evaluarea si avizeaza propunerile pentru Programul
actualizat de dezvoltare pentru anul in curs; asigura ducerea la indeplinire a Hotararilor CMSCIM

3. DIRECTIA DE OPERARE - SUCURSALA CNE CERNAVODA
3.1 Obiect de activitate - Directia de Operare (DO)
Directia de Operare (DO) este responsabila cu desfasurarea tuturor activitatilor legate de
exploatarea, intretinerea, controlul chimismului si manipularea combustibilului nuclear,
exploatarea si intretinerea serviciilor auxiliare, directionarea activitatilor tehnice, de inginerie,
securitate nucleara, autorizare si monitorizare performante, control lucrari, precum si pregatirea
intregului personal al centralei si licentierea personalului de operare.
Toate aceste activitati au scopul de a asigura productia de energie electrica si termica sigura,
eficienta si economica in conditii de securitate nucleara si siguranta a instalatiilor, personalului
centralei, populatiei si mediului inconjurator.
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DO este condusa de catre Directorul de Operare, care este subordonat direct Directorului CNE
Cernavoda.
Directia de Operare are in structura sa urmatoarele entitati organizatorice:
-

Directia de Productie,
Directia Tehnica, (dezvoltat la capitolul III, pct. 2)
Departamentul Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatire Performante, (dezvoltat
la capitolul III, pct. 4)
Departamentul Control Lucrari,
Departamentul Pregatire si Autorizare Personal (dezvoltat la capitolul VII, pct. 5).

3.2. Atributii, Competente, Responsabilitati (Director de Operare)
- Raspunde in fata Directorului Sucursalei CNE Cernavoda pentru autoritatea delegata de
a opera inconditii de securitate unitatile 1 si 2 ale centralei si DICA, in limitele
documentelor de autorizare, cu respectarea legislatiei si reglementarilor nationale in
vigoare.
- Raspunde solidar impreuna cu Directorului Sucursalei CNE Cernavoda in fata
autoritatilor romane de reglementare pentru asigurarea in conditii de securitate a
functionarii unitatilor CNE Cernavoda, in limitele documentelor de autorizare si a
reglementarilor nationale in vigoare.
- Conduce activitatea Structurii de Operare din cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,
asigurand respectarea legislatiei aplicabile in domeniul de activitate al acesteia;
- Exercita autoritatea de securitate nucleara asupra functionarii unitatilor CNE
Cernavoda, in conformitate cu prevederile documentului “Politici si Principii de
Operare” si a autorizatiilor de functionare emise de autoritatile de reglementare;
- Stabileste modalitatile si programele de implementare a politicii de securitate nucleara
la nivelul Centralei si directioneaza implementarea lor;
- Exercita autoritatea de proiectare pentru CNE Cernavoda;
- Propune si sustine aprobarea unei structuri organizatorice bazate pe practicile
internationale in domeniu, cu un numar optim de posturi;
- Stabileste responsabilitatile personalului de conducere din cadrul Structurii de Operare
si avizeaza/aproba, dupa caz, fisele de post ale acestuia.
- Propune numirile pe post a personalului de conducere din cadrul Directiei;
- Coordoneaza selectarea in vederea angajarii si propune angajarea, avansarea,
promovarea, recompensarea/sanctionarea si concedierea personalului din cadrul
Structurii de Operare, propune numirea, suspendarea sau revocarea sefilor de
compartimente, precum si nivelul salariilor pentru personalul angajat al Structurii de
Operare;
- Asigura evaluarea periodica a performantelor personalului din cadrul Structurii de
Operare si intocmeste evaluarile periodice ale personalului din subordinea directa,
aproba/avizeaza aprecierile anuale ale personalului de conducere din cadrul Structurii
de Operare;
- Asigura operarea unitatilor CNE Cernavoda in conformitate cu practicile de lucru
promovate de organizatiile profesionale internationale pentru centrale similare (WANO,
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INPO, COG), respectand cerintele autorizatiei de functionare si politicile si principiile
de exploatare. Raspunde de modul de realizare a productiei de enrgie electrica si termica
planificata;
Asigura planificarea productiei de energie electrica si termica, inclusiv planificarea
zilnica si cea din timpul opririlor planificate, conform programelor anuale stabilite;
Asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor
necesare functionarii CNE Cernavoda si efectuarii lucrarilor de investitii aferente
unitatilor in functiune ale CNE Cernavoda, si prin delegare de competenta, le
avizeaza/aproba, dupa caz.
Asigura controlul activitatilor din centrala in asa fel incat acestea sa se desfasoare in
conformitate cu cerintele de asigurarea calitatii asa cum specifica Manualul de
Management Integrat, Documentele de Referinta ale Centralei, Instructiunile Centralei
si Procedurile interne ale Compartimentelor din cadrul Sucursalei;
Asigura implementarea acţiunilor corective şi măsurilor dispuse de conducerea
Sucursalei sau rezultate în urma controalelor sau a misiunilor efectuate şi urmărirea
îmbunătăţirii continue a elementelor Sistemului de Management aplicabile în Structura
de Operare de care răspunde;
Aproba/avizeaza documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza
activitatea proprie, documentele de referinta, procedurile si instructiunile interne
referitoare la desfasurarea activitatilor cu aplicabilitate in cadrul Structurii de Operare;
Asigura aplicarea prevederilor legislatiei cu privire la protectia informatiilor clasificate
si ale procedurilor SNN/CNE Cernavoda aplicabile acestui domeniu, pastreaza
confidentialitatea informatiilor clasificate la care are sau a avut acces (inclusiv dupa
incetarea raporturilor de munca cu SNN);
Asigura gestionarea, administrarea si pastrarea in bune conditii a bunurilor patrimoniale
ale unitatilor in functiune ale CNE Cernavoda, precum si ale celor necesare pentru
desfasurarea activitatilor de operare (dotatii, spatii, scule etc.);
Asigura stabilirea corecta a volumului de produse, servicii si lucrari necesare pentru
operarea unitatilor centralei, elaborarea documentelor legale necesare achizitionarii
acestora, precum si confirmarea conditiilor tehnice, cantitative si calitative in vederea
receptiei si prin delegare de competenta le avizeaza/aproba, dupa caz;
Se asigura de directionarea corespunzatoare a activitatilor generale de productie legate
de exploatare, intretinere, control chimic, manipulare combustibil, servicii auxiliare;
Se asigura de directionarea corespunzatoare a activitatilor tehnice generale legate de
partea mecanica, electrica, instrumentatie si control, ca si de alte probleme generice,
inclusiv ingineria si serviciile tehnice suport necesare;
Directioneaza activitatile de securitate nucleara, inclusiv de fizica reactorilor si controlul
combustibilului, analizele, studiile si prezentarile necesare pentru obtinerea si
mentinerea Autorizatiei de Functionare a unitatilor si DICA;
Directioneaza activitatea de control si planificare lucrari, inclusiv planificarea zilnica,
aceea pe termen lung si acea din timpul opririlor planificate;
Directioneaza activitatea de pregatire si autorizare personal din cadrul sucursalei CNE
Cernavoda,
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Se asigura de desfasurarea corespunzatoare a activitatilor de radioprotectie si servicii
suport, securitatea muncii, prevenirea si stingerea incendiilor din cadrul Structurii de
Operare;
Conduce diferite Comitete si Consilii tehnice din cadrul Sucursalei CNE Cernavoda
(DRAC, PSOC, TOC, Comitet Consultativ de Urgenta, etc) asa cum se prevede in
procedurile centralei si aproba documentele aferente, in limitele de competenta delegate
de catre Directorul Sucursalei;
Se asigura ca in cadrul Directiei Operare se respecta disciplina tehnologica, programul
de lucru, masurile tehnice si organizatorice de securitatea muncii si PSI, Regulamentul
Intern al SNN, Codul de conduita a lucratorului in domeniul nuclear. Monitorizeaza
aceste aspecte si stabileste masurile corespunzatoare;
Asigura fundamentarea corespunzatoare a propunerii de buget de cheltuieli a Structurii
de Operare, urmareste executia bugetului si incadrarea cheltuielilor efectuate in limita
bugetului aprobat,verifica periodic modul de incadrare a fiecarui titular de buget din
subordine in bugetul de cheltuieli aprobat si se asigura ca cererile de procurare emise si
cheltuielile efectuate nu depasesc in nici o situatie bugetul aprobat;
Coordoneaza functionarea continua a structurii specializate de raspuns la urgenta in
vederea prevenirii si limitarii consecintelor evenimentelor nucleare si indeplineste
functia de “Director de Urgenta” in situatii de urgenta radiologica, respectand
prevederile OM-03420-PU-05.01;
Coordoneaza initierea si procesarea documentelor necesare pentru deplasarile in
strainatate a personalului din cadrul Structurii de Operare si le semneaza/aproba,
conform competentelor delegate de Directorul Sucursalei;
Executa orice alte sarcini in sfera sa de competenta stabilite impreuna cu Directorul
CNE Cernavoda si delegate de catre acesta, sau de catre Directorul general SNN.

3.1 DIRECTIA DE PRODUCTIE – SUCURSALA CNE CERNAVODA
3.1.1 Obiect de activitate - Directia Productie (DP)
Directia Productie (DP) este responsabila cu desfasurarea tuturor activitatilor legate de
exploatare, intretinere si reparatii (incluzand activitati de mentenanta in ture), control chimic,
manipulare combustibil, exploatare si intretinere servicii auxiliare precum si cu programarea
activitatilor cu centrala la putere/oprita, intocmirea scopului oprilior planificate, identificarea
impactului eventualelor modificari in scopul oprii planificate.
Toate aceste activitati au scopul de a asigura productia de energie electrica si termica sigura,
eficienta si economica in conditii de securitate nucleara si siguranta a instalatiilor, personalului
centralei, populatiei si mediului inconjurator.
DP este condusa de Directorul de Productie, acesta fiind subordonat direct Directorului de
Operare
DP este alcatuita din:
54

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
- Departamentul Exploatare,
- Departamentul Intretinere si Reparatii,
- Sectia MID/SMC
- Sectia Chimica,
- Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare.

3.1.1.1Departamentul Exploatare
- Departamentul de Exploatare este compus din Exploatare Ture U#1, Exploatare Ture U#2
si Grupul Suport Exploatare Ture U1/U2. Personalul de exploatare este calificat si pregatit
continuu sa asigure ca centrala nucleara este exploatata intr-o maniera sigura, fiabila si
economica, indiferent daca aceasta este in functiune sau oprita. Personalul de exploatare
este organizat in ture de exploatare specific pe fiecare unitate si sunt formate din operatori
care executa activitati pentru asigurarea continuitatii functionarii instalatiilor centralei in
orice stare s-ar afla aceasta.
- Tura de serviciu este structurata pentru fiecare unitate in functie de tehnologia utilizata cat
si de inportanta zonelor deservite. Componeta turelor permit acestora, exploatarea normala
cat si in conditii anormale/tranzienti unitatilor nucleare, in conditii de siguranta,
desfasurarea activitatilor normale de operare/ intretinere si permit flexibilitatea preluarii
unor activitati suplimentare ce pot aparea (opriri, porniri,teste complexe, etc.).
- Departamentul Exploatare are ca responsabilitate operarea si controlul Centralei in conditii
de siguranta pentru a putea produce energie electrica si termica in mod eficient,respectand
totodata cerintele din Autorizatia de Functionare emisa de CNCAN.

3.1.2. Departamentul de Intretinere si Reparatii
Departamentul de Intretinere si Reparatii detine competenta specializata in activitati de
prevenire si remediere defectiuni ale echipamentelor/ sistemelor din CNE Cernavoda, fiind in
subordinea directa a Directorului de Productie.
Procesul de Intretinere si Reparatii include politica si principiile aplicate la evaluarea,
pregatirea, executia, inchiderea si documentarea rezultatelor activitatilor de Intretinere din
cadrul CNE Cernavoda.
Departamentul Intretinere si Reparatii are in alcatuire:
•

•

Sectia Intretinere si Reparatii Mecanice, efectueaza:
•

Prelucrari mecanice;

•

Activitati preventive si predictive pe echipamente nucleare si conventionale;

•

Implementarea modificarilor cu specific mecanic.

Sectia Intretinere si Reparatii Electrice si Automatizari, efectueaza:
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•

•

•

•

•

Mentenanta si teste pe echipamente electrice;

•

Mentenanta si teste pe echipamente electronice pentru toate sistemele centralei,
scule, echipamente de testare si control.

Sectia Servicii Generale, efectueaza::
•

Activitati/ servicii care pot avea impact de Securitate Nucleara;

•

Activitati/servicii suport pentru lucrari ale Departamentului Intretinere si
Reparatii in exploatare normala;

•

Activitati/ servicii pentru mentinerea conditiei materiale a centralei;

•

Activitati/ servicii suport pentru alte compartimente;

•

Activitati de urmarire derulare contracte;

•

Activitati de intretinere/ reparatii cladiri exterioare;

•

Activitati/ servicii pentru lucrari ale Departamentului Intretinere si Reparatii in
opriri planificate/ neplanificate.

Sectia Pregatire Lucrari, efectueaza::
•

Evaluarea activitatilor de intretinere corective, preventive, modificari de proiect
cu centrala in functionare normala si oprire neplanificata/ planificata;

•

Coordonarea executiei unor lucrari majore;

•

Gestionerea bugetului de piese de schimb si consumabile aferente DIR;

•

Asigurare suport sectiilor de intretinere DIR la implementarea activitatilor in
opririle neplanificate/ planificate;

•

Autorizarea si reautorizarea sudorilor.

Serviciul Suport Intretinere si Reparatii, efectueaza::
•

Activitati imbunatatire PU, proceduri si pregatire;

•

Activitati Control Buget si Urmarire Contracte;

•

Activitati de Elaborare Solutii Simple de Inginerie.

•

Activitati de Suport Tehnic macarale/ instalatii de ridicat;

•

Activitati soft/ tehnice suport: verificari nedistructive si verificari metrologice.

Sectia Reparata ACUM_Tura, efectueaza::
•

Protectie Plan, degrevarea de lucrari a grupurilor de zi;

•

Executie rutine DIR;

•

Executia planului de lucru PdM, PM simple;

•

Control Backlog-uri;
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•

Evaluarea/ analiza initiala a WR-urilor initiate de tura;

•

Executie WR-uri urgente initiate de tura;

•

Reducerea timpului de indisponibilitate a echipamentelor prin lucru continuu,
continuitate testari dupa interventie;

•

Reducerea timpului de existenta a corturilor, RA, zone temporare de depozitare,
zone de lucru, in RB (cota 93 in special), zone seismice, etc.

3.1.1.3Sectia MID/SMC
Sectia MID/SMC este responsabila de:
- Realimentarea reactoarelor U1 si U2, conform programului stabilit de serviciul Fizica
Reactorului, in conditii de securitate nucleara si eficienta economica, cu riscuri cat mai
reduse pentru personal;
- Intretinerea si repararea echipamentelor si sistemelor MID-SMC;
- Manipularea combustibilului nuclear proaspat/ uzat, folosind rutele si locurile de depozitare
stabilite prin documentele de autorizare, in conditii de siguranta astfel incat riscul de
deteriorare a combustibilului sa fie minimizat;
- Desfasurarea activitatilor specifice pentru depozitarea intermediara a combustibilului iradiat
in conditiile stabilite prin autorizatia de functionare pentru Depozitul Intermediar de
Combustibil Ars (DICA) precum si autorizatiile de transfer aferente.
- Sectia cuprinde 3 compartimente: Grupu Specialisti MID-SMC, Birou Tehnic MID-SMC si
Birou Suport MID-SMC.

3.1.1.4.

Sectia Chimica

Sectia Chimica controleaza din punct de vedere chimic si radiochimic procesele care asigura
functionarea sigura si eficienta a celor doua unitati, in conditii de securitate nucleara si cu riscuri
cat mai reduse pentru personal si mediu realizand urmatoarele activitati principale:
- Controlul chimic in scopul asigurarii functionarii centralei/ sistemelor in limitele prevazute
de: RD-01364-L1 (Politici si Principii de Operare), Manualul de Proiectare Control Chimie,
respectiv Manualul de Operare de Control Chimic, Autorizatia de Mediu, Autorizatiile de
Gospodarire a Apelor, Specificatiile Tehnice pentru Sisteme bazate pe recomandari ale
proiectantului si furnizorilor de echipamente.
- Control macrofouling Sistem Apa Tehnica.
- Mentinerea resurselor necesare si asigurarea efectuarii analizelor chimice in cadrul
Laboratorului Chimic, in conditiile dictate de Programul de Asigurarea Calitatii.
- Administrarea Produselor Chimice.
- Mentinerea in vigoare a Autorizatiilor de Gospodarire a Apelor.
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- Supravegherea sistemelor de proces din responsabilitatea Sectiei Chimice pentru a asigura
buna functionare a acestora.

Sectia Chimica este structurata in doua grupuri functionale:
- Biroul Tehnic Chimic
- Laboratorul Chimic

3.1.1.5.

Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare (SEIA)

Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare (SEIA) are misiunea de a prelua responsabilitatile
activitatilor de operare, intretinere, asigurare control chimic si suport tehnic pentru majoritatea
sistemelor auxiliare ale U1 si U2, dar si ale pavilioanelor administrative din interiorul zonei
protejate.
SEIA este direct subordonata Directorului de Productie.
SEIA este responsabila de:
- Activitatile de exploatare si intretinere a echipamentelor din aria de responsabilitate, in
interiorul zonei protejate aplicand ca model de proces cel ce functioneaza actualmente
pentru sistemele Unitatilor 1 si 2.
- Identificarea si rezolvarea problemelor de natura tehnica care apar pe sisteme necritice din
responsabilitate;.
- Elaborare documentatii tehnice (exploatare, intretinere, modificari temporare/permanente
de proiect, planuri de lucru, programe de intretinere) pentru sistemele din responsabilitate.
- Asigurarea controlului chimic pe fluidele vehiculate de sistemele din responsabilitate.

3.1.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
3.1.2.1 Departmentul Exploatare
1. In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare “ ce include
mecanismele de control si monitorizare a activitatilor de exploatare in vederea imbunatatirii
continue a acestora, turele de Exploatare U#1,U#2 asigura desfasurarea activitatilor ce
presupun exploatarea in conditii de siguranta si desfasoara pe zona de responsabilitate din
instalatie urmatoarele tipuri de activitati:
- Participa in toate etapele procesului de planificare lucrari pentru a se asigura ca planul
saptamanal este stabilit, executat, eficient si sigur. Pentru aceasta, personalul specific de
exploatare (ONPCC) actioneaza ca si coordonator de plan de lucru saptamanal pe langa
echipele de la planificare pentru a asigura planificarea lucrarilor in functie de starea centralei
in vederea reducerii la minim a riscului operational, conform cu procedurile: PSP-POOS58
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003 (Identificarea, Clasificarea si Controlul Integral al Riscului) si PSP-POOS-009
(Organizarea Activitatilor din ZAEL in Procesul de Planificare ).
- Desfasoara activitati in teren utilizand mijloacele de prevenire a erorilor conform cerintelor
din procedura IDP-PU-006 (Ghid de Excelenta Nucleara) si PSP-P012-003. In timpul
inspectiile in instalatie, operatorii observa conditiile sistemelor si echipamentelor centralei,
identifica orice deficienta/conditie anormala si le documenteaza corespunzator in vederea
urmaririi rezolvarii lor.
- Efectueaza IPEL conform cerintelor procedurii IDP-PU-005 pentru a asigura intelegerea
corecta a activitatilor ce urmeaza a fi efectuate, riscurile asociate si utilizeaza OPEX pentru
executie prevenind astfel aparitia erorilor.
- Efectueaza inspectii in instalatie ce vizeaza monitorizarea parametrilor centralei,
respectarea procedurilor centralei de catre executanti precum si conditia materiala a
centralei. Atunci cand se constata neconformitati initieaza actiuni de remediere conform
proceselor centralei.
- Informeaza prompt Conducerii Centralei orice schimbari aparute in starea centralei. Daca
este necesar, va obtine asistenta din partea altor organizatii pentru rezolvarea problemelor.
Un ODM sau TOE va fi convocat (conform Sl-01365-P083 respectiv SI-01365-T031) ori
de cate ori apare o problema cu impact asupra securitatii nucleare sau a disponibilitatii
echipamentelor majore pentru care DST manifesta ingrijorare privind continuarea
functioniirii in conditiile date.
- Raspunde la tranzienti si alerte;
- Coordonare situatii anormale (tranzienti/ urgente, etc.);
- Comunicare cu autoritatile;
- Monitorizare parametrii sisteme si a starii echipamentelor, monitorizarea realimentarii
reactorului cu combustibil nuclear.
- Anuntare/ raspuns la alarme LCD
- Efectuare teste obligatorii si rutine conform fisei de post corespunzatoare fiecarei pozitii;
- Introducere/ extragere informatii din WMS (printare rutine de operare, inchidere WO-dere,
actualizare statusuri lucrari, etc.);
- Initiere comenzi de lucrare (WR), RCA-uri, deficiente de documentatie, etc;
- Intocmire rapoarte de tura pe fiecare zona;
- Efectuare schimbare de echipamente atat in CCP cat si in teren;
- Pregatesc activitatile cu frecventa redusa (AFR) conform PSP-P012-013. Acestea vor avea
un coordonator care va fi o persoana desemnata de lnginerul sef exploatare sa intocmeasca
si sa coordoneze desfasurarea AFR si care este autorizata sau fosta autorizata CNCAN ca
DST sau ONPCC.
2. In cadrul procesului de “Mentinere control configuratie de proiectare” au loc urmatoarele:
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- Intocmeste foi de manevra pentru : activitatile la urgenta, instalare CT, Aplicare concept
"Echipament protejat", etc;
- Aprobare foi de manevra (izolare/test/ ridicare/ CT/ EQP);
- Executa foi de manevra pentru:
•

schimbarea configuratiei de operare ( cerinte din : planuri de lucru, manual de operare,
ONPCC, etc.);

•

izolarea echipamentelor in vederea predarii catre intretinere;

•

redarea in explolatare a echipamentelor in vederea predarii catre intretinere;

•

manevrele pe sisteme/ echipamente critice se fac aplicand verificarea concurenta

•

(VMC)/ verificarea colegiala (Peer Check);

3. In cadrul procesului de “Activitati de mentinere a fiabilitatii SSCE” au loc urmatoarele:
- Efectueaza rutine, teste conform programului de testare, teste operationale post mentenanta,
executie SOS-uri pentru a demonstra ca echipamentele si sistemele centralei functioneaza
conform cerintelor de proiect;
4. Grupul Suport-Exploatare asigura desfasurarea urmatoarelor activitati:
- Coordonarea urmatoarelor activitati: deuterare/dedeuterare rasini, purificare D2O
degradata, manipularea D2O si transfer rasini prin gruparea D2O.
- Efectueaza / acorda suport turei la executarea activitatilor complexe (OMT, Planuri de
Lucru,Walkdown, Field Trial pentru documente de operare) sub coordonarea DST de
serviciu;
- Efectueaza/ acorda suport in activitati de performanta umana;
- Efectueaza/ acorda suport in evaluarea si investigarea conditiilor anormale;
- Participa/ acorda suport la activitatile din ZAEL;
- Asigura personal de acoperire ture fiind subordonat DST/ONPCC de serviciu;
- Participa la activitati specifice de pregatire a Opririlor Planificate/ Neplanificate;
- Participa la eliminarea avariilor fiind subordonat DST/ONPCC de serviciu;
- In caz de Alerta/ Urgenta raspunde cerintelor DST/ONPCC de serviciu;
- Participa/ acorda suport la revizuire proceduri, rutine, skill-uri;
- Acorda suport pentru intocmirea materialelor de pregatire;
- Efectueaza sesiuni de pregatire cu personalul de operare;
- Participa/ acorda suport la imbunatatirea procedurilor si practicilor de operare;
- Operatorii din acest grup isi vor creste indicele de calificare propriu pe toata perioada cât au
fost desemnati sa faca parte din acest grup;
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- Activitatile aflate in progres vor fi predate DST-ului turei de serviciu; Respecta cerintele si
asteptarile stipulate in PSP-P012-003 cu privire la activitatile desfasurate in instalatie a
personalului suport si impune respectarea acestora;
- Reformatarea documentelor U1/ U2 (OM, OMT, SOS, APOP, OUOM si Rutinele de
Exploatare);
- Uniformizarea documentatiei U1/ U2 atat din punct de vedere al formatului cat si al
continutului;
- Introducerea pasilor critici in documentatia de operare;
- Introducerea criteriilor de acceptare in cadrul OMT;
- Implementarea cerintelor reiesite in urma procesului de inregistrare Deficiente de
Documentatie.
- Implementarea in documentele de exploatare, propunerile de modificare conform RCA, AR,
MPA, etc.
- Efectueaza observari si indrumari (personalul licentiat din cadrul GSMIP);
- Raporteaza deficientele constatate in urma inspectiilor si observarilor facute in instalatie;
- Ia parte la investigarea problemelor tehnice/ operative;
- Intocmeste si transmite rapoarte la cererea superiorilor;
- Se ocupa de buna desfasurare a Procesului de autoevaluare pe sectiunea Operare asa cum
este definit in SI-01365-Q018;
- Mentine indicatorii interni ai Departamentelor Exploatare legati de procesul OPEX si
Performante Umane si ii transmite periodic Serviciului Imbunatatire Performante; Participa
periodic la sedintele IGZ pe tura pentru promovarea materialelor de Performante Umane si
OPEX;
- Efectueaza sesiuni de pregatire/ reimprospatare a cunostintelor cu personalul de operare;
- Intocmeste rapoarte de investigare/ evaluare pentru RCA aferente Departamentelor
Exploatare;
- Analizeaza rezultatele indicatorilor de performanta din raportul lunar aferenti ferestrelor de
raportare;
- Intocmeste rapoartele periodice de autoevaluare precum si rapoartele de autoevaluare
focalizata;
- Intocmeste autoevaluari focalizate pentru criteriile care nu indeplinesc obiectivele sau
pentru zonele care necesita imbunatatiri;
- Raporteaza performantele Departamentelor Exploatare folosind procesul actiunilor
corective, rezultatele observatiilor din instalatii si indicatorii de PerformanteUmane;
- Colectare date pentru raportarile lunare si calcul indicatori;
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- Intocmirea diverselor rapoarte cerute de organizatii externe sau de catre alte departamente
ale centralei, ex.: rapoarte legate de noxele emise, rapoarte de consum materiale ce pot fi
precursori pentru substante controlate, rapoarte catre Apele Romane, intocmire rapoarte
necesare autorizarii EMAS;
- Monitorizarea si inregistrarea consumurilor tehnologice;
- Gestionarea timpului de lucru, programelor de tura, consemn, grafice pontaje/inregistrari
SPFIC
- Urmarirea consumului de ore suplimentare
- Urmarirea consumurilor de materiale consumabile folosite de catre DEX si
- Urmarirea diverselor programe specifice DEX;
- Mentinerea si dezvoltarea unor aplicatii IT specifice;
- Integrarea in activitatea specifica DEX a cerintelor IT prevazute in procedurile centralei;
- Asigurarea indeplinirii cerintelor de pregatire pentru membrii DEX;
- Mentinerea legaturii intre Dept. Pregatire si turele de exploatare;
- Gestionarea cerintelor legate de procesele de promovare si avansare;
- Gestionarea rutinelor de exploatare si a interfetelor cu WMS;
- Gestionarea procesului de pregatire continua;
- Monitorizare CAMC-uri; JR, etc.
- Mentinerea calificarilor de radioprotectie;
- Asigurarea continuitatii controalelor medicale si psihologice.
- Intocmire PR/CR, caiete de sarcini, rapoarte de evaluare,rapoarte de necesitate si pret
estimate;
- Urmarire buget si rectificare in functie de necesitati;
- Receptia produselor comandate, intocmire RIPT, bonuri de consum (MR);
- Verificare stocuri si transmitere necesar catre Control Materiale/ Procurare;
- Solicitari aprovizionare cu azot lichid, motorina, hydrogen;
- Participare la intalniri si Audit-uri privind autorizarea la mediu, supravegherea sistemului
Management de Mediu si sanatate ocupationala si tranzitie la standard-ul ISO 14001:2015
si Gaze cu efect de sera;
- Revizuire proceduri specifice;
- Inregistrare si transmitere Documentatie in teren;
- Intocmirea PR-urilor pentru aceste material
5. In cadrul procesului de “Securitate la incendiu”:
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- Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.
- Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
6. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
- Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
- Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.
7. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
- Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.
- Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.
- Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.
- Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.
8. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
- Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
departamentului.
- Asigura participarea personalului departamentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.
9. In cadrul procesului “Pregatire a personalului centralei”:
- Asigura satisfacerea necesitatilor de pregatire al personalului de exploatare prin
programarea atat a personalului licentiate cat si a celui licentiate la cursuri si cursuri practice
(DLA) si evaluarea pregatirii in conformitate cu prevederile procedurale.
10. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”
- Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
11. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
12. In cadrul procesului “Activitati de intretinere”: Urmareste/ stabileste cand se executa
planurile de activitati intretinere cu unitatea oprita sau in functionare in activitatile zilnice,
planurile saptamanale si de oprire si autorizeaza activitatile de intretinere.
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13. In cadrul procesului “Control Chimic”: Asigura suport implementarii procesului de control
chimic prin includerea cerintelor de control chimic in activitatile zilnice.
14. In cadrul procesului “Managementul combustibilului nuclear”: Asigura suport
implementarii procesului de Managementul combustibilului nuclear prin includerea
cerintelor de activilatilor de receptie, stocare, manipulare si transfer combustibil nuclear,
precum si in activitatile de managemental zonei active a celor doua Reactoare nucleare, de
control garantii si de evidenta a comhustibilului nuclear in activitatile zilnice.
15. In cadrul procesului “Activitati de planificare”: Participa in toate etapele procesului de
planificare lucrari pentru a se asigura ca planul saptamanal este stabilit, executat, eficient si
sigur. Pentru aceasta, personalul specific de exploatare (ONPCC) actioneaza ca si
coordonator de plan de lucru saptamanal pe langa echipele de la planificare pentru a asigura
planificarea lucrarilor in functie de starea centralei in vederea reducerii la minim a riscului
operational, conform cu procedurile: PSP-POOS-003 (Identificarea, Clasificarea si
Controlul Integral al Riscului) si PSP-POOS-009 (Organizarea Activitatilor din ZAEL in
Procesul de Planificare ).
16. In cadrul procesului Managementul Riscului:
- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
- identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;
- contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
17. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;
- identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;
- intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;
- stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;
- emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;
- stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
- identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
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- efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
- implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
- elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

3.1.2.2.

Departamentul Intretinere si Reparatii:

1.
In cadrul “Procesului de evaluare a activitatilor de intretinere si reparatii”:Pregatirea
pachetelor de lucru in vederea implementarii lor de catre grupurile de executie
2.
In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”: Indeplinirea
responsabilitatilor specifice responsabilului Procesului de Intretinere a activitatilor centralei.
3.
In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”: Implementarea
cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
4.
In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”: Asigura integrarea
in documentele aflate in responsabilitatea DIR a cerintelor din reglementarile in vigoare si din
standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
5.
In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea procesului de evaluare lucrari.
6.

In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:

- Titularii de buget ai sectiilor DIR evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii
activitatilor aflate in aria de responsabilitate si le includ in propunerile de buget ale
compartimentului/ sectiei/ departamentului.
- Titularii de buget asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/
lucrarilor achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile
de plata a acestora.
- Lunar, titularii de buget urmaresc gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica
abaterile fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata.
- Titualrii de buget analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize CostBuget, le compara cu situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.
- Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, titularii de buget intocmesc
FPC-1558 “Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de
buget aprobate pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.
- Titularii de buget asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.
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7.
In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
Aplica
politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a
resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de
munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
8.
In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau accident
care ar putea avea impact asupra mediului.
9.

In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:

- Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.
- Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.
- Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
10.

In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:

- Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.
- Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.
- Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.
11.

In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:

- Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.
- Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.
- Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din departament a responsabilitatilor
specifice functiilor “Specialist Intretinere si Reparatii”
12.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:

- Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.
- Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.
- Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.
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- Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele procedurale.
13.

In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:

- SSIR impreuna cu titularii de buget intocmesc documentatia de achizitie pentru serviciile
de intretinere si reparatii care nu se pot executa cu forte proprii CNE și o trimit catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.
- Titualrii de buget aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de
competenta
14.

In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:

- Asigura ca personalul departamentului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate
in munca.
- Monitorizeaza continuu aderenta personalului departamentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.
- Asigura ca personalul departamentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.
15.

In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:

- Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
- Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.
- Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.
16.

In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:

- Se asigură că personalul departamentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.
- Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
departamentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
17.

In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:

- Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul departamentului
- Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
- Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.
18.

In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
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- Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.
- Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.
19.

In cadrul procesului “Activitati administrative”:

- Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile administrate de DIR
- Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.
- Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare FPC-0571 pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la CNE Cernavoda.
20.

In cadrul procesului Managementul Riscului:

- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
- identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;
- contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
21.

In cadrul proceselor Control Intern Managerial:

- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;
- identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;
- intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;
- stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;
- emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;
- stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
- identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
- efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
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- implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
- elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

3.2.2.1.

Sectia Intretinere si Reparatii Mecanice

Are urmatoarele responsabilitati:
- Prelucrari mecanice
- Activitati preventive
- Reparatii echipamente nucleare aferente U1/U2 C/R si CSAN
- Reparatii echipamente conventionale aferente U1/U2 T/B Reparatii echipamente
conventionale aferente U1/U2 C/S si C/P

3.1.2.2.2.

Sectia Intretinere si Reparatii Electrice si Automatizari

Are urmatoarele responsabilitati:
- Mentenanta si teste la bateriile centralei;
- Mentenanta si teste la redresoare, invertoare, comutatoare statice, apartinand sistemelor
neintreruptibile de alimentare cu energie electrica cl. I (curent continuu) si cl. II (curent
alternativ);
- Mentenanta si teste echipamente/ componente electrice MT apartinand sistemului de
alimentare cu energie electrica cl. III;
- Mentenanta si teste echipamente/ componente electrice MT apartinand sistemului de
alimentare cu energie electrica cl. IV;
- Mentenanta, calibrari si teste sistem de transfer rapid si short paralel aferent statiilor de MT
(BSI: 50540);
- Mentenanta si teste intreruptor principal CB01;
- Mentenanta si teste electrice Generator principal G01 si sistemul de excitatie aferent;
- Mentenanta, calibrari si teste electrice echipamente primare si componente secundare (relee
de protectie) aferente Generatoarelor Diesel de rezerva (SDG);
- Mentenanta, calibrari si teste electrice echipamente primare si componente secundare (relee
de protectie) aferente Generatoarelor Diesel de avarie (EPS);
- Mentenanta, calibrari si teste electrice echipamente primare si componente secundare (relee
de protectie) aferente Generatoarelor Diesel Mobile (GDM);
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- Mentenanta, calibrari si teste sistem de protectii HV aferent G01, transformatoarelor si
racordului de evacuare, transformatoarelor de servicii proprii din unitate (UST) si din
sistrem (SST);
- Mentenanta, calibrari si teste sistem de masura HV aferent G01, transformatoarelor si
racordului de evacuare, transformatoarelor de servicii proprii din unitate (UST) si din
sistrem (SST);
- Sistemul de sincronizare unitate cu SEN;
- Mentenanta transformatoare de putere si componente asociate acestora (SERGI, analizore
on-line de gaze, etc.) care necesita personal si scule specializate;
- Mentenanta si teste electrice la variatoarele de putere (PZ);
- Mentenanta si teste electrice motoare si cabluri MT;
- Implementari modificari de proiect surse si consumatori MT;
- Mentenanta si teste echipamente/ componente electrice JT apartinand sistemului de
alimentare cu energie electrica cl. III;
- Mentenanta si teste echipamente/ componente electrice JT apartinand sistemului de
alimentare cu energie electrica cl. IV;
- Mentenanta si teste electrice motoare, cabluri JT si incalzitori (heateri) electrici;
- Implementari modificari majore si minore de proiect JT;
- Mentenanta sisteme de iluminat normal si de urgenta;
- Mentenanta distributie si consumatori JT U0;
- Mentenanta electrica sisteme de ventilatie si incalzire;
- Mentenanta si depanare echipamente electronice pe toate sistemele centralei, scule,
echipamente de testare si control;
- DCC;
- PDC;
- DCS;
- Logica Marconi;
- Nuovo Pignone;
- Comunicatii Radio, Transmisie de date;
- Anunciation;
- CCTV;
- Surse de alimentare sisteme vitale;
- Detectie si semnalizare incendiu;
- Telefonie;
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- Sistemul de adresare publica;
- Mentenanta, calibrari si reglari/ tunning la buclele AMC (masura, control, reglare si
protectie) aferente sistemelor U1 si U2;
- Mentenanta si calibrari componente AMC aferente Generatorului principal G01 si
sistemului de control turbina (MARK II si MARK VI);
- Mentenanta si calibrari componente AMC aferente Generatoarelor Diesel de rezerva (SDG);
- Mentenanta si calibrari componente AMC aferente Generatoarelor Diesel de avarie (EPS);
- Mentenanta si calibrari componente AMC aferente Generatoarelor Diesel Mobile (GDM);
- Diagnostigare si testare VIPER vane MOV si AOV ale U1 si U2;
- Implementari modificari majore si minore de proiect;
- Mentenanta, calibrari si AMC aferente sistemelor U0 si sistemelor commune ale U1 si U2;
- Mentenanta AMC sisteme de ventilatie si incalzire.

3.2.2.3 Sectia Servicii Generale
Are urmatoarele responsabilitati
- verificarea/ intretinerea instalatiilor de climatizare in zonele radiologice 1, 2, 3 si exterior;
- urmarirea derularii contractului de reparatii instalatii de climatizare;
- reparare/ inlocuire filtre mecanice;
- verificare/ intretinere sistem de racire apa (chilleri);
- verificare scapari ulei, freon la sistemul de racire apa;
- completare cu freon a unitatilor sistemului de racire apa;
- urmarirea contractului de servicii intretinere/ reparare chilleri;
- urmarirea contractului de servicii intretinere/ reparatii instalatii sanitare;
- verificare/intretinere unitati de ventilatie din zona 1, 2, 3 si exterioare;
- inlocuire prefiltre/ filtre la unitatile de ventilatie din S/B si R/B;
- urmarirea contractului de servicii intretinere sistem de ventilatie la CNE;
- asigurare echipamente impotriva efectelor miscarii seismice;
- executat penetratii in ziduri de beton;
- montat suporti, stingatoare de incendiu, scari portabile, butelii de gaz tehnic;
- intretinere/ confectionare scari acces, balustrade, platforme metalice;
- montare/ demontare extensii pod MID;
- confectionat bariere de protectie;
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- verificare/ intretinere instalatii de termoficare si instalatii sanitare;
- curatare drenaje canale colectoare din incinta CNE;
- demontare/ remontare protectii biologice;
- urmarire contract de lucrari subacvatice;
- verificarea si completarea cu carbune activ a sistemului de ventilatie in R/B;
- urmarirea contractului de intretinere base si TK-uri;
- lucrari de curatare base, rezervoare, schimbatoare de caldura, canale colectoare;
- golire/ incarcare IX-uri;
- descarcare/ incarcare FR-uri;
- desfundat drenaje;
- curatare STR-uri, SC-uri;
- lucrari de instalare/ demontare corturi ventilate;
- lucrari de inlocuit si/ sau etansat geamuri;
- reparat mobilier, confectionat ambalaj;
- confectionat mic mobilier;
- inlocuit/ montat materiale informative;
- confectionat banci;
- inlocuit linoleum, mochete;
- confectionat diverse machete pentru pregatire;
- confectionat si marcat esafodaje in interiorul echipamentului;
- protectie pentru mobilier;
- confectionat gratar si accesorii pentru echipamente si scule;
- confectionat si montat lambriuri mobilier;
- reparat tapiterie;
- reparat binale de lemn;
- urmarirea contractului de revizie/ reparare tamplarie si mobilier de lemn
- lucrari de executie si montaj confectii mobilier;
- montat ancore;
- urmarire contract de intretinere/ reparatie si confectii metalice noi;
- lucrari de decontaminare si curatenie in spatiile tehnologice interioare si exterioare;
- decontaminare pardoseli, pereti, echipamente, scule;
- colectari si segregare deseuri;
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- compactare deseuri radioactive;
- deseuri lichide apoase radioactive;
- montat/ demontat rubber area si rubber change area;
- urmarirea contractului de “Decontaminare, asigurarea conditiei materiale a centralei”;
- urmarirea contractului “Mentinerea conditiei materiale in spatiile administrative”;
- activitati croitorie si spalatorie;
- lucrari de vopsitorii si zugraveli cladiri si pereti;
- vopsitorii echipamente;
- reabilitare pardoseli si platforme;
- urmarirea contractului de “Remedieri la constructiile si structurile existente”;
- lucrari de constructii civile;
- lucrari de compartimentari;
- lucrari de sablare;
- executii de penetratii;
- urmarirea contractului de “Activitati de reparatii finisaje si protectii anticorozive”;
- activitati pantograf;
- lucrari de intretinere/ reparatii hidroizolatii, izolatii termice, vopsitorii speciale;
- montare izolatii speciale pe sistemul de racire apa;
- inspectii captuseli epoxidice (anvelopa reactor), bazin combustibil uzat, bazin de stropire;
- montat bariere explozive;
- executat lucrari de tinichigerie;
- executat dopuri ignifuge;
- urmarirea contractului de “Activitati de reparatii captuseli epoxidice la cladiri si structuri”;
- urmarirea contractului de “Montare/ demontare izolatie termica conducte, echipamente si
cladiri”;
- urmarirea contractului de “Activitati de refacere a hidroizolatiei la acoperisurilor cladirilor”;
- montare/ demontare schele, inclusiv transportul lor;
- inspectii si certificate pentru folosire schele executate de diversi contractori;
- montare/ demontare platforme de lucru, altele decat schele;
- urmarirea contractului de “Activitati de montare/ demontare schele, Asigurare schele”.
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3.2.2.4 Sectia Pregatire Lucrari
Are urmatoarele Atributii, Competente, Responsabilitati
- Coordonarea/ aprobarea planurilor de lucru si modificarilor de proiect din punct de vedere
al evaluarii si inchiderii activitatilor de reparatii;
- Coordonarea/ pregatirea si inchidere activitatilor de reparatii aferente si modificarilor de
proiect, RIAF si activitati de sudura;
- Pregatirea si inchidererea pachetelor de executie pentru modificarile de proiect, RIAF si
activitati de sudura, specifice disciplinelor din aria de responsabilitate a Departamentului
Intretinere si Reparatii;
- Crearea si pregatirea activitatilor suport necesare implementarii activitatilor primare;
- Crearea, pregatirea si inchiderea/ revizuirea activitatilor model asociate PMRQ necesare
derularii programelor de mentenanta preventiva ale echipamentelor centralei;
- Intocmirea listelor de materiale (BOM) pentru echipamente/ componente necritice in limita
timpului disponibil si numai dupa finalizarea listelor BOM pentru echipamente/
componente critice si SPV.
- Analiza si identificarea riscului de mentenanta pentru planurile de lucru inaintea aprobarii;
- Identificarea si elaborarea JR in procesul de evaluare;
- Executarea activitatilor specifice responsabilului tehnic cu sudura (RTS);
- Autorizarea calificarilor sudorilor la CNE Cernavoda;
- Asigurarea controlului activitatilor de sudare containere combustibil ars;
- Participarea la sedintele de inghetare/ analiza a planului master de lucru pe centrala (PMLC)
(E-14, E-9, E-2, E+1);
- Participarea la sedintele de oprire planificata/ neplanificata.

3.2.2.5 Serviciul Suport Intretinere si Reparatii
Are urmatoarele Atributii, Competente, Responsabilitati
- Coordoneaza programele de performanta umana DIR.
- Pregateste misiuni WANO si OSART.
- Coordonare activitati de imbunatatire continua a performantei la nivel DIR.
- Coordonare program rework.
- Sustinere sesiuni de pregatire.
- Urmarirea autorizarilor, calificarilor si certificarilor personalului DIR.
- Urmarirea programului de elaborare, revizie si sustinere sesiuni cursuri PPLM si DLA.
- Elaborare si revizie proceduri de intretinere.
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- Intocmire PR-uri si documentatie aferenta pe baza solicitarilor sectiilor pentru incheiere
contracte de servicii, dotari scule si obiecte de inventar pentru activitati de intretinere si
reparatii in cadrul DIR;
- Avizare PR-uri, analiza si avizare documentatie de atribuire;
- Coordonare analize oferte, intocmire Rapoarte de Evaluare Tehnica;
- Analiza si avizare Proces Verbal de Receptie Servicii/ Autorizatie de plata;
- Intocmire documente necesare pentru aditionale/ suplimentare servicii conform cerinte
contract;
- Gestionare baza de date privind aachiziile in cadrul DIR;
- Centralizarea informatiilor privind bugetele sectiilor;
- Elaborarea bugetului DIR;
- Urmarire derulare buget DIR, emitere rapoarte periodice – indicatori;
- Elaborare PAA la nivel DIR;
- Gestionare baza de date privind bugetul sectiilor din cadrul DIR.
- Acordare suport tehnic la solicitarea Sectiei de Pregatire Lucrari pentru rezolvarea unor
probleme de proiectare pentru a caror rezolvare nu este necesara emiterea unui document
modificator de proiect de tip MPA, MC, RIAF sau TD-MOD;
- Interfata cu DPST pentru rezolvarea problemelor tehnice ridicate in momentul trecerii WOTASK din stadiul ‘’Hold –ENG’’ in “Hold-BTR” in raportul WM 006 – Hold-uri verificate
pentru activitati corespunzatoare unui dispozitii de lucru;
- Analiza periodica impreuna cu seful de birou a raportului actualizat WM006 pentru
identificarea problemelor tehnice care nu implica modificari de proiect si raportarea
stadiului problemelor tehnice in vederea sustinerii planurilor saptamanale (running sched.)
si a planurilor de opriri planificate si neplanificate (outage schedule);
- Intocmeste intructiuni tehnice de inginerie (FPC-1239);
- Realizeaza interfata cu BCD-AD;
- Utilizarea aplicatiei ID-ITI net, disponibila pe pagina de Intranet a Directiei Tehnice
- Inginer de sistem pe instalatii de ridicat si ascensoare;
- Coordoneaza programul de autorizare ISCIR instalatii de ridicat si ascensoare;
- Elaborare proceduri instalatii de ridicat;
- Coordonare servicii de intretinere si modernizare instalatii de ridicat si ascensoare;
- Coordonare pregatire autorizare in domeniul instalatii de ridicat si ascensoare;
- Elaboreaza si coordoneaza programul de Mentenanta Preventiva (PM);
- avizare ISCIR lucrari executate de SREAC in baza autorizatiilor: Autorizare RVTA si
Autorizare RSL conform PTRG-2002;
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- Evaluare, investigare pentru toate RCA-urile pe instalatii de ridicat, manipulare sarcini,
ascensoare;
- Elaborarea, intocmirea documentatiei de atribuire, acceptarea si coordonarea proiectelor
pentru achizitii si modernizari la instalatiile de ridicat si ascensoare;
- Intocmirea necesarului si documentatiei pentru achizitia elementelor si dispozitivelor de
legare sarcini precum si a mecanismelor manuale pana la capacitatea de 10t;
- Pregatirea si autorizarea conform PTN MMR1-2008, PTR1-2010 si PTR 02-2010 ca RSL
(instalatii de ridicat) si RVTA (ascensoare) si indeplinirea sarcinilor pentru autorizarile
respective;
- Elaborarea si revizuirea procedurii de manipulare sarcini si a planurilor de ridicare sarcini
(obisnuit si critic).
- Verificarea mijloacelor de masurare nereglementate din fluxul tehnologic in cadrul CNE
Cernavoda;
- Verificarea/ etalonarea mijloacelor de masurare reglementate si a echipamentelor de testare
si control din cadrul CNE Cernavoda .
- Inspectia periodica prin examinari VT, PT, MT si UT;
- Executarea inspectiei in-service, pe baza planurilor de lucru emise de DIC; Programul PV
(vase sub presiune), Programul Supraveghere conducte, programul Suporturi si Snubberi;
- Suport NDE pentru activitatile de intretinere si reparatii, prin lucrari de examinare
nedistructiva prin metodele vizual, lichide penetrante, pulberi magnetice, ultrasunete, leaktesting si radiatii penetrante, care insotesc comenzile de intretinere preventiva si corectiva
ale diferitelor echipamente ale Centralei.
- Evaluarea si formarea dopurilor de gheata in vederea izolarii diferitelor portiuni de
conducte.
- Executarea activitatilor conexe prin masuratori de debit si verificarea elementelor de aliere
ale otelurilor prin metoda fluorescentei de raze X, care sunt lucrari speciale ca suport in
evaluarea anumitor procese si confirmarea compozitiei materialelor metalice ale
echipamentelor

3.1.2.2.6

Sectia Repara ACUM_TURA

Are urmatoarele Atributii, Competente, Responsabilitati:
- Activitati mecanice
- Activitati servicii generale
- Activitati electrice
- Activitati AMC/SDS
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3.1.2.3.

Sectia MID-SMC

- In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare“:
•

Monitorizeaza parametrii de functionare a sistemelor si echipamentelor MID-SMC;
•

Operareaza echipamentele de control pentru a obtine configuratia dorita a sistemelor
MID-SMC,

•

Umareste raspunsul la alarme neasteptate pentru a plasa sistemele si echipamentele
MID-SMC in stare sigura;

•

Comunica cu personalul care desfasoara activitati de exploatare in teren;

•

Realimenteaza reactoarele unitatii U1 si U2 cu combustibil nuclear;

•

Executa manevrele in instalatie si din Camera de Comanda, pe sistemele MID-SMC.

•

Realizeaza izolarea pentru protectia muncii, emiterea si admiterea Autorizatiilor de
Lucru pentru lucrari pe sistemele MID-SMC.

•

Monitoreaza functionarea echipamentelor MID-SMC in functiune folosind rutine
pentru a asigura identificarea si raportarea in timp util in CCP oricaror probleme
aparute;

•

Elaboreaza si revizuieste documentatia de operare (OM, FS, SOS, RUTINE, IDP,
MM, IR).

- In cadrul procesului “Managementul combustibilului nuclear “:
•

Efectueaza receptia, descarcarea si depozitarea combustibilului proaspat in camera
de depozitare combustibil proaspat;

•

Transfera combustibilul proaspat in reactor si efectueaza incarcarea lui in
mecanismul de transfer combustibil proaspat;

•

Manipuleaza combustibilul iradiat, dupa descarcarea din reactor, in bazinele de
receptie si stocare combustibil iradiat;

•

Manipuleaza si inspecteaza combustibilul iradiat defect descarcat din reactor;

•

Efectueaza sigilarea si desigilarea stivelor de combustibil iradiat in bazinul de
stocare, impreuna cu reprezentantul control garantii de pe amplasament si al agentiei
de la Viena.

•

Efectueaza transferul tavilor cu combustibil iradiat mai vechi de 6 ani, indicate de
compartimentul Fizica Reactorului, in zona destinata transferului la DICA a
bazinului de stocare;

•

Efectueaza incarcarea, transferul si depozitarea cosurilor cu combustibil iradiat la
depozitul de stocare uscata de pe amplasament, DICA;

•

Executa rutinele de uscare si prelevare probe de aer din cilindrii care compun
modulele de depozitare uscata a combustibilului iradiat.
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- In cadrul procesului “Activitati de intretinere “:
•

Efectueaza evaluarea activitatilor (materiale/ documentatii,resurse) de intretinere si
reparatii efectuate pe sistemele MID-SMC;

•

Initiaza şi emite caietul de sarcini, obtinand toate informațiile tehnice necesare de la
evaluator;

•

Initiaza cererile de procurare servicii si/ sau materiale (PR);

•

Elaboreaza, revizuieste si verifica procedurile sau alte documente necesare pentru
intretinerea si repararea echipamentelor MID-SMC;

•

Desemneaza personalul pentru efectuarea activitatii, pregateste si supravegheaza
lucrarile;

•

Initiaza si obtine autorizatiile de lucru pentru activitatile MID-SMC din PMLC;

•

Efectueaza IPEL cu echipa de lucru, supravegheaza activitatea si efectueaza testele
dupa intretinere;

•

Inchide autorizatia de lucru, efectueaza ADEL si intocmeste raportul de lucru;

•

Verifica raportul de lucru si celelalte documente din pachetul de lucru si il trimite la
BCD pentru arhivare;

- In cadrul procesului “Planificare”:
•

Asigura toate resursele necesare pentru sustinerea tuturor activitatilor planificate;

•

Asigura evaluarea tuturor activitatilor (WO task-uri) aferente dispozitiilor de lucru
(WO) provenite din cerinte de intretinere preventiva (PMRQ) si din cereri de lucrare
(WR) conform milestone-urilor de evaluare definite pentru fiecare sub-proces de
planificare;

•

Initiaza cereri de lucrare noi si le programeaza pentru executie;

•

Initiaza si analizeaza cererile de modificare scop pentru activitatile MID;

•

Elaboreaza planurile de lucru din timpul opririlor planificate si neplanificate in
colaborare cu DCL;

•

Urmareste si coordoneaza ridicarea Hold-urilor din aria de responsabilitate;

•

Asigura planificarea activitatilor majore din cadrul sistemelor MID;

- In cadrul procesului “Mentinerea fiabilitatii sistemelor, structurilor si componentelor “:
•

Asigura implementarea efectiva si eficienta a procesului pentru SSC din
responsabilitate;

•

Asigura definirea strategiilor de intretinere, inspectie, testare si operare a SSC din
responsabilitate, pentru a preveni defectarea si a mentine fiabilitatea lor pe termen
lung;
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•

Asigura monitorizarea starii de sanatate sisteme/ componente/ programe pe baza
indicatorilor de performanta specifici si raportarea lor periodica in fata comitetului
PHC;

•

Asigura imbunatatirea programelor tehnice din responsabilitate pe baza OPEX, a
feedback-ului din implementare, a analizelor de defect, pentru prevenirea
defectarilor si a recurentei;

•

Selecteaza si identifica sistemele si componentele critice, avand la baza cerintele de
asigurare a functiilor de securitate nucleara, definite conform bazelor de autorizare
ale centralei;

•

Imbunatateste fiabilitatea SSC prin dezvoltare programe tehnice;

•

Evalueaza performanta si monitorizeaza conditia SSC pentru mentinerea fiabilitatii
SSC si initierea masurilor corective cu o prioritate adecvata, astfel incat acestea sa
fie executate inainte de aparitia unei amenintari la adresa functionarii centralei;

•

Identifica neconformitati si efectueaza analiza cauze, implementare actiuni
preventive sau corective si initiere propuneri probleme tehnice;

•

Dezvolta programe de management al duratei de viata PLiM pentru SSC a caraor
degradare nu poate fi complet adresata prin programul de intretinere preventive

- In cadrul procesului “Control chimic”:
•

Asigura ca produsele chimice aplicate pe sisteme si componente sunt in conformitate
cu specificatiile tehnice de proiect;

•

Asigura includerea impactului de mediu in manualele de operare a sistemelor;

•

Asigura compatibilitatea din punct de vedere chimic a materialelor folosite in
sistemele centralei de catre echipele de reparatii si intretinere;

•

Asigura ca se utilizeaza numai produse chimice aprobate in lucrarile de intretinere
si reparatii;

•

Intocmeste si actualizeaza lista produselor chimice utilizate si aprobate conform
LCA in cadrul sectiei

•

Verifica modul in care sunt respectate cerintele procedurale cu privire la transportul
intern, folosirea, stocarea-depozitarea, etichetarea, manipularea substantelor si
amestecurilor chimice utilizate in activitatile sectiei;

- In cadrul procesului “Pregatire a personalului centralei”:
• Asigura identificarea cerintelor de pregatire initiala si continua, inscrierea acestora
in CPSP-uri/ Ghiduri de calificare, precum si definirea de programe de pregatire si
calificare pentru personalul propriu si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului;
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• Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care executa lucrari in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe
care urmeaza sa le execute;
• Asigura elaborarea obiectivelor de pregatire si
standardelor de evaluare;

determinarea metodelor si

• Asigura elaborarea manualelor, procedurilor si materialelor de pregatire pentru
instruirea personalului din cadrul Sectiei MID-SMC
• Asigura intocmirea si urmarirea efectuarii programului de pregatire a personalului;
- In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:Implementarea
cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului
- In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:Asigura integrarea in
documentele aflate in responsabilitatea MID-SMC a cerintelor din reglementarile in
vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
- In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea pe ferestrele specifice MID a procesului de Management
combustibil nuclear.
- In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
•

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

•

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de
plata a acestora.

•

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica
abaterile fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

•

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le
compara cu situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

•

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget
aprobate pe capitole/ articole / programe, inainte de executia acestora.

•

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

- In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
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- In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau
accident care ar putea avea impact asupra mediului.
- In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
•

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie
Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o
incalcare a cerintelor de protectie fizica.

•

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.

•

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

- In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
•

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului
si asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

•

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe
perioada desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

•

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP
corespunzatoare sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din
compartiment (categoria A si B) efectueaza controlul medical periodic conform
programului stabilit de Policlinicii CNE Cemavoda;

•

Asigura personal calificat pentru desfasurarea activitatilor care se executa in baza
unui RWP;

•

Asigura respectarea cerintelor specificate in RWP de catre personalul din subordine;

•

Asigura evaluarea lucrarilor, in cadrul sedintei de “Analiza ALARA”;

•

Pe baza experientei din lucrarile desfasurate anterior sau OPEX extern, propun si
implementeaza masuri de reducere a dozelor personalului si a volumului de deseuri;

•

Analizeaza activitatile de tip rutina care urmeaza a se desfasura in anul urmator si
trimite la SCR cererile de initiere RWP ;

•

Analizeaza dozele individuale si colective realizate si cele incasate si intocmeste
raportul la RWP.

- In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
•

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta
aplicabile compartimentului.

•

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de
raspuns la urgenta.

- In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
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•

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

•

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

•

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

- In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
•

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii de pregatire și o
trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.

•

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

- In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
•

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

•

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de
sanatate si securitate in munca.

•

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si
securitatii in munca.

- In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
•

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

•

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea
solutiilor la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

•

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.

- In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
•

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la
incendiu și monitorizează continuu respectarea acestora.

•

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

- In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
•

Asigura acces la
compartimentului.

•

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata
CNE spre utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de
profil din cadrul SNN.

•

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri
de securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate

resursele
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Cibernetică din cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din
cadrul SNN prin mecanismele stabilite la nivelul Direcției.
- In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
•

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la
promovarea unor proiecte de investitii.

•

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate
din zona de responsabilitate.

- In cadrul procesului “Activitati administrative”:
•

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de pregatire
administrate de DPDRU (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite,
etc);

•

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport
FPC-0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

•

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare FPC0571 pentru delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la
CNE Cernavoda.

- In cadrul procesului Managementul Riscului:
•

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

•

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

•

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

- In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
•

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM)
prin elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor
si constatarilor inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

•

fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

•

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

•

intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

•

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;

•

emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte
si le valideza la nivelul ierarhic superior;
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•

stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

•

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

•

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor
de performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate;
in urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste
masurile corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor
adoptate;

•

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

•

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.

3.2.5. Sectia Chimica
- In cadrul Procesului “Control Chimismului” (Proces de Baza):
•

Elaboreaza si monitorizeaza programul de control chimic pentru sisteme clasice si
nucleare U1 si U2 - atat in operare normala cat si in perioadele de oprire.

•

Stabileste indicatorii de performanta si tintele de excelenta ale programului de control
chimic, monitorizeaza lunar rezultatele (rapoartele SCH) si documenteaza sub forma de
IR anuale rezultatele integrate ale acestuia.

•

Preleveaza probe din sistemele U1 si U2 si efectueaza analizele chimice de rutina pentru
sistemele controlate chimic conform Manualului Chimic OM 78210.

•

Initiaza si monitorizeaza actiunile corective pentru mentinerea/ readucerea imediata a
parametrilor chimici in domeniile de specificatie, astfel incat sa se minimizeze procesele
de coroziune (ex.: efectuarea aditiilor de substante inhibitoare ca morfolina sau
hidrazina) si sa se asigure functionarea in siguranta (ex.: solicitare purjari gaze de
acoperire, efectuare aditii de gaze care sa asigure recombinarea speciilor explozive).

•

Efectueaza analizele chimice solicitate prin comenzi de lucrare/ cereri de analiza de
catre alte departamente din centrala: operare, intretinere, radioprotectie, etc.

•

Elaboreaza si monitorizeaza programul de controlul calitatii pentru activitatile
desfasurate in Laboratorul Chimic.

•

Asigura mentinerea disponibilitatii aparaturii din dotarea Laboratorului Chimic precum
si reactivii si etaloanele necesare efectuarii analizelor chimice solicitate (atat pentru cele
de rutina cat si pentru cele neplanificate, suplimentare rutinelor).

•

Elaboreaza si monitorizeaza programul de pregatire de baza si specifica a personalului
sectiei chimice.
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•

Coordoneaza intocmirea si mentinerea actualizata a documentatiei specifice activitatilor
Laboratorului Chimic (proceduri de prelevare probe si aditie chimicale, instrumentale,
analitice si chimice).

•

Elaboreaza si monitorizeaza programul de control macrofouling pe Sistemul de Apa
Tehnica BSI 71310.

•

Elaboreaza si monitorizeaza programul de control pentru efluentii lichizi neradioactivi
si efluentii gazosi neradioactivi (emisii CTP).

•

Coordoneaza si monitorizeaza activitatile de elaborare documentatie pentru obtinerea si
mentinerea in vigoare a Autorizatiilor de Gospodarirea a Apelor (AGA), respectiv
emiterea rapoartelor catre Autoritatile pe Ape.

•

Elaboreaza si monitorizeaza programul de Administrare a Produselor Chimice in
Centrala.

•

Supravegheaza sistemele de proces din responsabilitate, direct implicate in asigurarea
controlului chimic pe Circuitul Secundar: Aditie Chimicale BSI 45400 si Probe Chimice
Ciclu Termic BSI 45110.

- In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”:
responsabilitatilor specifice responsabilului Procesului de Control Chimism.

Indeplinirea

- In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe”: Indeplinirea
responsabilitatilor
specifice responsabilului cu interfetele externe aflate in responsabilitatea Sectiei Chimice
(in principal: Autoritatile pe Ape: ANAR si ABADL Constanta).
- In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
•

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile Sectiei
Chimice.

•

Dezvolta obiectivele Sectiei Chimice si programele de imbunatatire (“ICA”); le
monitorizeaza si raporteaza periodic.

•

Comunica planurile strategice, obiectivele anuale si obiectivele specifice personalului
din subordine (in cadrul MRM lunare).

- In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea procesului Control Chimism si activitatilor din responsabilitate din
punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei si al atingerii
perfromantelor asteptate; furnizeaza datele necesare analizei periodice a sistemului de
management al CNE Cernavoda.

- In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare”:Asigura
comunicarea prompta catre Exploatare a cerintelor de operare asupra sistemelor pentru
corectarea chimismului/ mentinerea acestuia in domeniile de specificatie (CCAR).
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- In cadrul procesului “Activitati de planificare”: Asigura evaluarea/ executia activitatilor
precum si comunicarea corespunzatoare a stadiului pregatirii in avans a activitatilor din
responsabilitatea Sectiei Chimice, conform planificarii acestora, atat cu centrala la putere
cat si pentru opririle planificate si neplanificate ale centralei.
- In cadrul procesului “Activitati de mentinere a fiabilitatii sistemelor, structurilor si
componentelor (SSC)”:
•

Asigura implementarea efectiva si eficienta a procesului pentru SSC din
responsabilitate; monitorizeaza starea de sanatate a sitemelor si o raporteaza periodic,
conform cerintelor.

•

Asigura la cererea inginerilor de sisteme/ componente informatii actualizate cu starea
chimismului sistemului/ componentei pentru a permite monitorizarea performantei SSC.

- In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare”: Asigura implementarea
cerintelor procesului pentru sistemele aflate in responsabilitatea Sectiei Chimice.
- In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
•

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale Sectiei Chimice.

•

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata
a acestora.

•

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile
fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

•

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara
cu situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

•

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, initiaza si supune aprobarii
suplimentarea / reducerea sumelor de buget aprobate pe capitole / articole / programe,
inainte de executia acestora.

•

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

- In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
- In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
•

Asigura includerea in obiectivele si prioritatile anuale ale Sectiei Chimice a celor legate
de implementarea programelor specifice de mediu.
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•

Asigura identificarea aspectelor de mediu, a impactului asupra mediului, si asigura
stabilirea si urmarirea masurilor compensatorii pentru eliminarea/ diminuarea
impactului de mediu pentru activitatile desfasurate de personalul Sectiei Chimice.

•

Trateaza cu prioritate aspectele de mediu cu potential impact negativ si asigura
includerea in documentatia de exploatare a cerintelor si actiunilor corespunzatoare unei
protectii reale a mediului.

•

Prin intermediul responsabilului de mediu asigura coordonarea activitatilor stabilite de
acest proces.

•

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

- In cadrul Procesului “Pregatire a personalului centralei”:
•

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati
in cadrul Sectiei Chimice este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.

•

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor
care desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de
pregatire din aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de
munca, evaluarea eficacitatii pregatirii).

- In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
•

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

•

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o
incalcare a cerintelor de protectie fizica.

•

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul Sectiei
Chimice.

•

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul Sectiei
Chimice.

- In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
•

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul Sectiei Chimice si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

•

Asigura ca personalul Sectiei Chimice detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

•

Stabileste incadrarea personalului Sectiei Chimice in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment
(categoria A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului
comunicat de compartimentul responsabil cu activitatea de securitatea muncii.
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- In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
•

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta
aplicabile Sectiei Chimice.

•

Asigura participarea personalului Sectiei Chimice (personalul de tura) la sesiunile de
pregatire de raspuns la urgenta.

•

Elaboreaza si actualizeaza procedurile de implementare a planului de urgenta pentru
situatiile de urgenta de natura chimica.

•

Stabileste resursele necesare pentru sustinerea planului in cazul situatiilor de urgenta
de natura chimica.

•

Stabileste bugetul necesar si asigura achizitionarea resurselor necesare pentru
sustinerea planului de urgenta in cazul situatiilor de urgenta de natura chimica.

•

Elaboreaza si revizuieste manualele de pregatire si pregatirea personalului pentru
raspunsul la urgente chimice; participa la elaborarea scenariilor si evaluarea
exercitiilor pentru urgente chimice.

- In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
•

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

•

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

•

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou
aparute in domeniul specific de activitate sunt incorporate in documentele din
responsabilitate.

•

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele procedurale.

- In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
•

Se asigura ca procesul de achizitii si administrare materiale se desfasoara
corespunzator in Sectia Chimica, in conformitate cu cerintele procedurilor interne si
cu legislatia in domeniu in vigoare.

•

Asigura intocmirea necesarului de mijloace de inventar, reactivi, etaloane, piese de
schimb, consumabile si servicii necesare desfasurarii activitatii Sectiei Chimice.

•

Asigura identificarea tuturor cerintelor (inclusiv cerintele tehnice) si de asigurarea
calitatii cat si includerea acestora in caietele de sarcini, precum si completarea notelor
justificative necesare.

•

Asigura intocmirea cererilor de procurare pentru achizitiile aflate in responabilitatea
Sectiei Chimice.

•

Asigura efectuarea receptiei serviciilor in conformitate cu prevederile instructiunilor
si participa la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie in
conformitate cu instructiunile aprobate.
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•

Aproba sau avizeaza documentatiile de atribuire sau documentele aferente acestora
din limita sa de competenta.

- In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
•

Asigura ca personalul Sectiei Chimice respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

•

Monitorizeaza continuu aderenta personalului Sectiei Chimice la regulile de sanatate si
securitate in munca.

•

Asigura ca personalul Sectiei Chimice este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

- In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
•

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

•

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea
solutiilor la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

•

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.

- In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
•

Se asigură că personalul Sectiei Chimice cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

•

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente Sectiei
Chimice pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

- In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
•

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul Sectiei Chimice.

•

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul
SNN.

•

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică
din cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin
mecanismele stabilite la nivelul Direcției.

- In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
•

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

•

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii gene In cadrul
procesului “Activitati administrative”.
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•

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile administrate de
Sectia Chimica (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc) precum si
solicitarile de asigurare transport persoane sau probe pentru analiza la alte laboratoare.

- In cadrul procesului Managementul Riscului:
•

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

•

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

•

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

- In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
•

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM)
prin elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor
si constatarilor inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

•

fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

•

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

•

intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

•

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;

•

emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte
si le valideza la nivelul ierarhic superior;

•

stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

•

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

•

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor
de performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate;
in urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste
masurile corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor
adoptate;

•

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

•

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.
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3.1.2.5.Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare
- In cadrul Procesului de Control si Monitorizare a activitatilor de exploatare:
•

Asigura exploatarea sistemelor auxiliare unitatilor nucleare, printre care Statia de
Tratare Apa, Centrala Termica de pornire, Statia 100 KV, Statia Pompe Apa Incendiu,
Statia Pompe Apa Potabila precum si a altor sisteme conexe acestora;

•

Asigura exploatarea obiectivelor si cladirilor ce apartin CNE Cernavoda amplasate in
interiorul zonei protejate cu toate sistemele necritice comune ce le deservesc;

•

Asigura verificarea in teren a documentatiei operationale si de proiect emise pentru
sistemele din aria de responsabilitate;

•

Asigura toate activitatile specifice de pregatire foi de manevra si izolarea
echipamentelor pentru sustinerea activitatilor de intretinere;

- In cadrul Procesului de Control Chimic:
•

Personalul tehnic asigura controlul chimic si monitorizarea starii sistemelor apartinand
Statiei de Tratare Apa si Centralei Termice de Pornire;

•

Personalul tehnic asigura intocmirea si emiterea documentatiei de exploatare,
intocmirea documentatiei si urmarirea procesului de implementare modificari
permanente/ temporare de proiect, a planurilor de lucru si programelor de intretinere,
verifica si valideaza datele de control chimic.

•

Personalul de executie asigura prelevarea probelor de fluide din sistemele Statiei de
Tratare Apa si Centrala Termica de Pornire in scopul efectuarea analizelor chimice,
aditiilor de chimicale in sisteme, intretinere preventiva a aparaturii de laborator,
elaborarea si mentinerea actualizata a documentatiei specifice de laborator.

- In cadrul procesului Activitati de intretinere la CNE Cernavoda:
•

Asigura evaluarea operationala si pregatirea autorizatiilor de lucru pentru echipamentele
sistemelor necritice din aria de responsabilitate in cadrul grupului ZAEL 3-U0;

•

Asigura realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii pe sistemele si in obiectivele
amplasate in interiorul zonei protejate personal propriu si contractori desemnati;

•

Asigura evaluarea activitatilor de intretinere;

•

Asigura implementarea unui program de intretinere si reparatii stabilit de CNE
Cernavoda pentru a urmari functionarea optima si in conditii de securitate a sistemelor
si echipamentelor centralei.

- In cadrul procesului de Planificare la CNE Cernavoda: Asigura interfata cu Departamentul
Control Lucrari si Serviciul Planificare Lucrari, pentru planificarea corespunzatoare a
lucrarilor de intretinere pe sistemele din responsabilitate si la interfata cu celelalte sisteme
ale unitatilor nucleare;
- In cadrul Procesului de Mentinere a fiabilitatii SSCE la CNE Cernavoda:
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•

Asigura procesarea sarcinilor de natura tehnica care apar pe sistemele din
responsabilitatea sa;

•

Urmareste starea sistemelor necritice cu rol functional prin intermediul indicatorilor
specifici si actioneaza functie de tendinte pentru a mentine aceste sisteme in cea mai
buna stare de functionare;

•

Elaboreaza documentatia necesara pentru exploatarea si intretinerea sistemelor din aria
de responsabilitate si se asigura de emiterea ei;

- In cadrul Procesului de control al configuratiei de proiectare:
•

Asigura monitorizarea starii sistemelor din responsabilitate prin mentinerea integritatii
proiectului si a bazelor de proiectare;

•

Asigura intocmirea si urmarirea planurilor de lucru, a programelor de intretinere si a
stadiului lucrarilor de reparatii;

•

Asigura intocmirea si urmarirea procesului de implementare modificari permanente si
temporare de proiect;

•

Asigura intocmirea si emiterea documentatiei de operare, revizuirea documentelor de
proiect, pentru a pastra controlul configuratiei de proiect in urma implementarii
modificarilor aprobate la oricare unitate.

- In cadrul procesului de Evaluare si imbunatatire continua a performantelor: Asigura
interfata cu Serviciul Imbunatatire Performante participand activ la acest proces.
- In cadrul procesului de Control al interfetelor externe: Asigura mentinerea permanenta a
autorizatiei sanitare de functionare pentru obiectivul “Sistem centralizat de aprovizionare
cu apa potabila CNE Cernavoda” prin responsabilul de autorizatie numit prin decizie de
conducerea centralei
- In cadrul procesului de Conducere si administrare a activitatilor:Implementarea
cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile sectiei.
- In cadrul procesului Managementul de mediu la CNE Cernavoda:
•

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si
raporteaza orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

•

Asigura intocmirea fiselor de Analiza de Mediu pentru zonele din aria de
responsbilitate, conform cerintelor de calificare EMAS, stabileste si respecta
indicatorii departamentali stabiliti in Analizele de Mediu.

•

Asigura controlul activitatilor cu impact asupra mediului prin procesul de
Management de mediu, respectand cerintele si limitele impuse de Autorizatia de
Functionare, Autorizatia de Mediu, Autorizatia de Gospodarire Ape si standardul
ISO 14001.
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- In cadrul procesului de Pregatire a personalului: Asigura pregatirea personalului propriu
si contractor pentru executia activitatilor de intretinere sau modificari pe sistemele
centralei, instruirea si calificarea conform procedurilor si practicilor CNE Cernavoda.
- In cadrul procesului Politica si principiile de protectie fizica:
•

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

•

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o
incalcare a cerintelor de protectie fizica.

•

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul sectiei.

•

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul sectiei.

- In cadrul procesului Controlul expunerii la radiatii a personalului:
•

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul sectiri si asigura
includerea acestuia in Fisa Postului.

•

Asigura ca personalul sectiei detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

•

Stabileste incadrarea personalului sectiei in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din sectiie (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de
Policlinicii CNE Cemavoda.

- In cadrul procesului Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta:
•

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta
aplicabile sectiei.

•

Asigura participarea personalului operator U0 la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta si la exercitiile planificate in acest sens.

- In cadrul procesului Controlul documentelor si inregistrarilor:
•

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

•

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

•

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou
aparute in domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din
responsabilitate.

•

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele procedurale.

- In cadrul Procesului de achizitie si administrare materiale:
•

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii de mentenanta și o
trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.

•

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.
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•

Se asigura ca achizitia de bunuri si servicii cu cerinte de calitate in conformitate cu
cerintele normei CNCAN –NMC-06, numai de catre furnizori calificati de CNE
conform SI-01365-Q013.

•

Stabileste cerintele tehnice si de calitate pentru produse, servicii, lucrari impreuna cu
directia tehnica.

•

Stabileste necesarul de produse si servicii anual, supune aprobarii conducerii bugetul
necesar asigurarii acestora.

- In cadrul procesului Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda:
•

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de

•

responsabilitate si le include in propunerile de buget ale sectiei.

•

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de
plata a acestora.

•

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile
fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

•

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le
compara cu situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

•

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget
aprobate pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.

•

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

- In cadrul procesului Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive:
•

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor.

•

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea
solutiilor, in zona sa de activitate.

•

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.

•

Asigura urmarirea tendintelor in aparitia si tratarea neconformitatilor;

- In cadrul Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda:
•

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea
unor proiecte de investitii.

•

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din
zona de responsabilitate.

- In cadrul procesului Activitati administrative:
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•

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile unde-si
desfasoara activitatile personalul sectiei (mobilier, calculatoare, videoproiectoare,
rechizite, etc);

•

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

•

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare FPC0571 pentru delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la CNE
Cernavoda.

- In cadrul procesului Managementul Riscului:
•

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

•

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

•

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

- In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
•

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM)
prin elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor
si constatarilor inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

•

fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

•

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

•

intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

•

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;

•

emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte
si le valideza la nivelul ierarhic superior;

•

stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

•

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

•

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor
de performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate;
in urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste
masurile corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor
adoptate;
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•

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

•

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.

3.2. Departamentul Control Lucrari (DCL)
3.2.1. Obiect de activitate
DCL asigura controlul activitatilor din centrala, fiind subordonat Directorului de Operare din
cadrul CNE Cernavoda. Pentru realizarea obiectului de activitate DCL are in componenta 4
compartimente, structurate pe grupuri functionale care sunt implicate in realizarea activitatilor
aferente proceselor specifice, si o pozitie unica full time/ permanenta de sine statatoare de
Manager Energetic, sub directa coordonare a Inginerului Sef DCL, dupa cum urmeaza:
- Serviciul Planificare (SP ) sunt identificate doua grupuri functionale:
•

Planificare si control risc executie activitati cu Centrala la putere U0/ U1/ U2;

•

Evaluare operationala/ analiza risc integrat ZAEL U1/ U2

-Serviciul Opriri (SO) sunt identificate doua grupuri functionale:
•

Coordonare activitati care se executa cu Centrala Oprita;

•

Planificare activitati care se executa cu Centrala Oprita.

- Biroul Planuri de Lucru:
•
Elaborare, revizie si emitere planuri de lucru respectand cerintele provenite din
procesul de identificare risc si in concordanta cu procesul de planificare

- Grup Suport Control Lucrari.:
•

Dezvoltare Proces Planificare;

•

Elaborare Planuri Trimestriale 2YLA;

•

Control Indicatori si Raportari Externe;

•

Administrare Probleme Tehnice:

•

Coordonarea Problemelor Tehnice din Centrala;

•

Coordonarea Problemelor de TOP 10 din Centrala;

•

Administrare Probleme Tehnice si Coordonarea Problemelor TOP 10 din Centrala.
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- Manager Energetic sub directa coordonare a Ing. Sef DCL
Implementarea procesului Management Energetic la CNE Cernavoda.

- In cadrul “Procesului de Planificare activitati” sunt definite trei sub-procese la CNE
Cernavoda:
•

Activitati de pregatire in avans a lucrarilor de intretinere cu Centrala la putere
(2YLA);

•

Programarea activitatilor cu Centrala la putere (13WLA);

•

Programul opririlor planificate/ neplanificate (Outage).

- In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor la CNE Cernavoda”:
Indeplinirea responsabilitatilor specifice responsabilului Procesului de Planificare la CNE
Cernavoda.
- In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea procesului de planificare al CNE Cernavoda.
- In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”: Implementarea cerintelor
Sistemului de Management in toate activitatile departamentului.
- In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”: Asigura integrarea in
documentele aflate in responsabilitatea DCL a cerintelor din reglementarile in vigoare si din
standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
- In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare”:Asigura suport
implementarii procesului de control si monitorizare a activitatilor de exploatare in cadrul
CNE Cernavoda incluzand politicile si principiile aplicate la stabilirea, executia si controlul
programelor aferente acestuia.
- In cadrul procesului “Control Chimic”: Asigura suport implementarii procesului de control
chimic prin includerea cerintelor de control chimic in planurile saptamanale, trimestriale si
de oprire.
- In cadrul procesului “Activitati de intretinere”: Stabileste cand se executa planurile de
activitati intretinere cu unitatea oprita sau in functionare in planurile saptamanale,
trimestriale si de oprire.
- In cadrul procesului “Mentinerea fiabilitatii SSCE”:
•

Asigura coordonarea si planificarea activitatilor si a planurilor de lucru pentru
mentinerea fiabilitatii SSC in planurile pe 13 saptamani (13WLA), 2 Years Look
Ahead (2YLA) si in planurile strategice de opriri planificate.

•

Asigura optimizarea timpului de indisponibilitate al SSC acordand suport
personalului de exploatare prin gruparea activitatilor pe baza FEG.

- In cadrul procesului “Control al configuratiei de proiectare”: Asigura emiterea si
actualizarea Planului de Proiectare si a Planului de Implementare Modificari.
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- In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
- In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau
accident care ar putea avea impact asupra mediului.
- In cadrul procesului “Pregatire a personalului centralei”: Asigura satisfacerea necesitatilor
de pregatire al personalului DCL prin proiectarea, dezvoltarea, implementarea si evaluarea
pregatirii in conformitate cu prevederile procedurale.
- In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
•

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

•

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau
o incalcare a cerintelor de protectie fizica.

•

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.

•

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

- In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
•

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul DCL si asigura
includerea acestuia in Fisa Postului.

•

Asigura ca personalul DCL detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

- In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
•

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta
aplicabile departamentului.

•

Asigura participarea personalului departamentului la sesiunile de pregatire de
raspuns la urgenta.

- In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
•

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

•

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

•

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou
aparute in domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din
responsabilitate.
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•

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

- In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
•

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii de pregatire și o
trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.

•

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

- In cadrul procesului “Activitati economico-financiare”:
•

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria
deresponsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

•

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile
de plata a acestora.

•

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

- In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca”:
•

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate
si securitate in munca.

•

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de
sanatate si securitate in munca.

•

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si
securitatii in munca.

- In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
•

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

•

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea
solutiilor la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

•

Analiza OPEX intern si extern (RCA-uri din responsabilitatea DCL).

•

Analizeaza si raporteaza performantele personalului DCL; Identifica si comunica
aspectele pozitive si negative si tendintele de performnata umana.

•

Actualizare baza de date JIT.

•

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.

- In cadrul procesului de “Securitate la incendiu”:
•

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la
incendiu și monitorizează continuu respectarea acestora.
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•

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

- In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
•

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul
compartimentului.
• Asigura securitatea informatiilor proprietate SNN sau a unor terti, incredintata CNE
spre utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din
cadrul SNN.
• Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate
Cibernetică din cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul
SNN prin mecanismele stabilite la nivelul Direcției.
- In cadrul procesului de “Administrare a proiectelor pe centrala”:
•

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea
unor proiecte de investitii.

•

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din
zona de responsabilitate.

- In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive”: Asigura suport necesar in
rezolvarea tuturor problemelor ce apar la interfata cu procesul de control al materialelor
radioactive.
- In cadrul procesului “Activitati administrative”:
•

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

•

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare FPC0571 pentru delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la CNE
Cernavoda.

•

Transmite Servicului Administrativ cererile pentru procurarea dotarilor necesare in
spatiile de lucru ale compartimentului.

- In cadrul procesului „Managementul Riscului„:
•

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

•

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

•

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

- In cadrul procesului „Control Intern Managerial„:
•

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM)
prin elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a
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standardelor de control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor
si constatarilor inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
•

fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

•

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

•

intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

•

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;

•

emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte
si le valideza la nivelul ierarhic superior;

•

stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

•

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

•

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor
de performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate;
in urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste
masurile corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor
adoptate;

•

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

•

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.

3.2.2 Atributii, sarcini, responsabilitati

3.2.2.1. Manager Energetic sub directa coordonare a Ing. Sef DCL
•

Implementarea procesului Management Energetic la CNE Cernavoda.

Managerul Energetic are responsabilitati in conformitate cu Decizia 558/ 30.08.2017 si cu
cerintele Legii ANRE 121/2014 privind eficienta energetica.
- Gestionarea cerintelor Legii ANRE 121/2014 privind eficienta energetica;
- Administrarea Autorizatiei in domeniul Energiei electrice si termice emise de ANRE pentru
Licenta de producere energie;
- Structurarea unui sistem eficient de management al energiei si analiza impactului pe care acesta
il poate avea asupra reducerii consumului si costurile energetice;

101

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
- Completarea Chestionarului de analiza energetica si a Declaratiei de consum anual total de
energie, transmiterea lor catre SNN si incarcarea lor pe site-ul ANRE pana la 30 aprilie anul
curent pentru anul anterior in conformitate cu art. 9, alin. 4 din Lege;
- Asigurarea efectuarii auditurilor energetice (colectarea informaliilor specifice, intocmirea si
sustinerea documentelor de audit) o data la 4 ani in conformitate cu art.9, alin. 1, lit. a) din Lege
si standardul IS0 50001/ 2011;
- Intocmirea de programe de imbunatatire a eficieniei energetice care includ masuri pe termen
scurt, mediu si lung in conformitate cu art.9, alin.1, 1it.b) din Lege si transmiterea lor la ANRE
pana la 30 septembrie a anului in care au fost elaborate in conformitate cu art. 9, alin. 3, 1it.b)
din Lege;
- Efectuare analiza evenimente ce au condus la reducerea semnificativa a puterii evacuate sau
deconectarea de la SEN;
- Analiza GAP pe legislatia interna si Europeana si implementare in procedurile interne;
- Mijlocirea intalnirilor periodice tripartite CNE-SNN-Transelectrica ce vor avea drept scop
imbunatatirea comunicarii;
- Gestionarea prognozei de energie electrica zilnice, lunare si anuale pentru ANDR si ANRE;
- Gestionarea cererilor catre Transelectrica in aplicatia CREFECHIP;
- Calcul indicatori Prognoza zilnica si anuala aferenti Managementului Energetic;
- Calculul indicatorilor de performanta de productie;
- Colectarea si procesarea datelor de productie si consum energie electrica si termica (Graficul
de putere, Procesele Verbale, opriri, calculul pierderilor de energie, raportari date productie in
interiorul CNE si in exterior catre SNN;
- Intocmirea rapoartelor statistice anuale solicitate de SNN pentru INS sau alte institutii/
organizatii;
- Coordonare activitati de comercializare in conditii reglementate a energiei termice in baza
conditiilor asociate Licentei nr.244/ 2007.

3.2.2.2. Serviciul Planificare
- Este responsabil de producerea si distribuirea tuturor documentelor legate de activitatea de
planificare pentru activitatile cu centrala la putere, cum ar fi:

•

▪

Programul Master de Lucru pe Centrala;

▪

Programul anual pentru activitati cu centrala la putere;

▪

Rapoartele lunare si trimestriale continand principalele activitati ale Serviciului
Planificare;

▪

Raportul lunar de indicatori de performanta din responsabilitatea SP.

Planificare si control risc executie activitati cu Centrala la putere U0/ U1/ U2;

- Definire si control Plan de lucru ciclic de mentenanta preventiva/ predictiva;
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- Analiza saptamanala PMLC din punct de vedere. al conceptului de „aparare in adancime”;
- Asigura controlul activitatilor pe ciclu scurt;
- Integrare Primary Equipment Group (PEG) si Functional Equipment Group (FEG) in
Procesul de planificare ciclic;
- Optimizare incarcare grupuri de executie (uniformizare incarcare forta de munca),
optimizare risc executie activitati, membru in echipa de analiza a reducerii/ optimizarii
volumului de activitati de intretinere;
- Asigura interfata cu membrii echipei de remediere a deficientelor/probleme urgente, a
identificarii si eliminarii vulnerabilitatilor, reducerea numarului de activitati de intretinere
(HOT ISSUE, PDD, TCP);
- Analiza zilnica a WR-urilor noi emise si atribuirea de prioritate, tip de lucrare, data de
executie si implementare in AS-WM a deciziilor comitetului de analiza WR-uri noi;
- Controlul activitatilor Emergente;
- Analiza zilnica si implementare in AS-WM a deciziilor comitetului de analiza WR-uri noi;
- Coordonare personal planificare activitati in ce priveste controlul strict al modificarilor
aduse saptamanii de executie, incepand de la stabilirea scopului pana la analiza de la E+1;
- Identificare risc pentru activitatile introduse pe ciclu scurt/ emergente;
- Identifica activitatile posibil de implementat pentru fiecare saptamana de executie in faza
de elaborare a Scopului Major al Saptamanii de Executie (SMSE);
- Analiza in vederea stabilirii scopului saptamanii de executie;
- Programarea detaliata in Primavera a activitatilor din saptamanile de executie aferente
scopurilor validate si reprogramarea celor care nu indeplinesc conditiile de executie
utilizand Selectorul de activitati si Graficele de Functionare Echipamente;
- Calculeaza riscul operational cu aplicatia EOOS asociat cu executia activitatilor din scop
conform milestone-urilor definite in procesul de programare cu centrala la putere;
- Initiere cereri de modificare scop pentru activitatile scoase din plan din motive de planificare
la adaugarea activitatilor emergente sau pe ciclu scurt, pentru echilibrarea incarcarii
grupurilor de lucru;
- Activare/ revizie si anulare PMRQ de tip PM/ Rutina, cu frecventa mai mare de 1 an,
coreland datele de executie cu ferestrele de intretinere din Selectorul de Ferestre de
Intretinere pe Centrala si/ sau cu OMT-urile;
- Calcul si analiza indicatori aferenti sub-proces on-line;
- Implementeaza in 13WLA deciziile referitoare la programul de mentenanta preventiva
aferent sistemelor ce raman functionale pe durata Retehnologizarii.
- Raportare fereastra de autoevaluare „Activitati de planificare cu Centrala la putere” conform
PSP-P008-016 si SI-01365-Q018
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- Analiza EOOS a activitatilor din PMLC.
- Analiza cererilor de modificare scop saptamana de executie;
- Activare, revizie si anuleaza PMRQ running;
- Calcul si analiza indicatori Stabilitate/ Completitudine activitati si rutine aferenti subprocesului 13WLA;
- Implementarea in Primavera a proiectelor analizate de Coordonatorii Planificare la diverse
milestone-uri ale sub-procesului 13WLA (E-6, E-2, E-1 si zilnic in saptamana de executie);
- Elaborarea in Primavera a Planurilor Coordonatoare pentru diverse lucrari complexe;
- Controlul backlog-ului de WR-uri minore si WR-uri in H/APPR din sub-procesul 13WLA;
- Controlul backlog-ului de WR-uri anulate care au tag-uri instalate in teren;
- Verificarea si analiza cererilor de modificare scop saptamana de executie;
- Emitere, procesare actiuni cerute din responsabilitatea SP;
- Elaborare pachete de material sedinta Operativa CNE, Notificari si Minute de Sedinta E+1
si pentru diversele probleme coordonate de personalul SP;
- Emitere/ procesare actiuni cerute din sedinta operativa CNE si cele reiesite din Minutele de
Sedinta ale SP;
- Emitere plan saptamanal si anual de inspectii conducere in centrala si publicare pe pagina
de intranet DCL;
• Evaluare operationala/ analiza risc integrat ZAEL U1/ U2:
- Identificare risc si aprobare analiza risc integrat asociat activitatilor care se executa cu
Centrala la putere din scopurile saptamanilor de executie/ trimestrelor din subprocesul
2YLA;
- Analiza risc operational asociat activitatilor care se executa cu centrala la putere din
scopurile saptamanilor de executie/ trimestrelor din subprocesul 2YLA;
- Urmareste progresul planurilor de lucru conform PMLC, inchide planurile de lucru
executate in saptamana anterioara si le returneaza la BPL;
- Coordonare autorizatii de lucru pentru activitatile care se executa cu Centrala la putere si cu
Centrala Oprita (opriri neplanificate);
- Verifica completitudinea executarii pasilor din planurile de lucru, marcarea corespunzatoare
a acestora si transmite planul de lucru pentru inchidere la ONPC ZAEL.
- Intocmire foi de manevra pentru activitatile care se executa cu Centrala la putere si cu
Centrala Oprita (opriri neplanificate);
- Evaluare activitati in AS-WM aferente DEX pentru activitatile care se executa cu Centrala
la putere si cu Centrala Oprita (opriri planificate/ neplanificate);
- Intocmire/ revizuire/ transmitere Prognoza zilnica de productie in vederea tranzactionarii pe
piata de energie.
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3.2.2.3. Serviciul Opriri
- Este responsabil de producerea si distribuirea tuturor documentelor legate de activitatea de
planificare pentru activitatile cu centrala in Oprire Planificata/ Neplanificata, cum ar fi:

•

▪

emiterea Logicii de nivel I a Opririi Planificate/ Neplanificate pentru lucrarile
importante si care au impact asupra sigurantei centralei;

▪

emiterea Logicii detaliate de nivel II a Opririi Planificate/ Neplanificate;

▪

emiterea Logicii detaliate de nivel III a Opririi Planificate/ Neplanificate;

▪

Planul zilnic al activitatilor de executat in timpul Opririlor Planificate/
Neplanificate;

▪

Raportul de Oprire Planificata/ Neplanificata care evidentiaza problemele
aparute, solutiile aplicate, concluziile, lectiile de invatat si recomandarile
necesare ca urmare a realizarii opririi;

▪

Strategia pe termen lung (10 ani/ 5 opriri) a opririlor planificate U1/ U2;

▪

Asigura interfata DCL cu celelalte departamente din centrala pentru activitatile
legate de Opriri Planificate/ Neplanificate.

Coordonare activitati care se executa cu Centrala Oprita;

- Coordonare de la identificare pana la implementare a activitatilor care se executa cu
Centrala Oprita (NSP, BOP, EL);
- Identificare si analiza risc indus de executia activitatilor cu Centrala in stare oprita;
- Urmarire progres planuri de lucru conform Planului de executie oprire, inchidere planuri de
lucru executate si returnare la BPL;
- Analiza zilnica a WR-urilor noi emise si atribuirea de prioritate, tip de lucrare, data de
executie;
- intocmirea Logicii de nivel I si II Oprire Planificata/ Neplanificata pentru lucrarile
importante si care au impact asupra sigurantei centralei;
- Asigura interfata cu celelalte departamente ale centralei pentru respectarea Milestone-urilor
de Oprire Planificata/ Neplanificata;
- Elaborare scop preliminar al Opririlor Planificate/ Neplanificate;
- Evaluare operationala activitati din opriri planificate/ neplanificate;
- Pregatire Instructiuni de Operare de Controlul General al Unitatii (OUOI) pentru oprirea si
repornirea unitatii;
- Identificarea, urmarirea si coordonarea tuturor problemelor de pregatire a lucrarilor de
oprire planificata si neplanificata pentru fiecare arie de responsabilitate;
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- Analiza si procesare cereri de modificare scop saptamana de executie conform PSP-P008004;
- Verifica completitudinea executarii pasilor din planurile de lucru, marcarea corespunzatoare
a acestora si transmite planul de lucru pentru inchidere la CPO;
•

Planificare activitati care se executa cu Centrala Oprita.

- Coordonare elaborare a planurilor de Oprire Planificata/ Neplanificata;
- Actualizare program de Opriri Planificate pe termen lung (10 ani);
- Emitere raport final de Oprire Planificata / Neplanificata;
- Definire, optimizare si urmarire indicatori de performanta ai Serviciului Opriri;
- Elaborare, actualizare si revizie scop opriri planificate/ neplanificate in functie de cerintele
primite de la departamentele tehnice si organele de reglementare;
- Elaborare Diagrama Logica de nivel I pentru opririle ON/ OP;
- Intocmire plan de oprire planificata/ neplanificata (logica de nivel 2 si nivel 3);
- Elaborare, analiza, calcul si raportare indicatori aferenti opririlor planificate/ neplanificate.
- Gestionare proces actiuni pe centrala privitor la pregatirea opririlor;
- Asigura procesarea si urmarirea procesarii actiunilor departamentale/ interdepartamentale
din Asset-Suite – Action Tracking (initiere, urmarire, reprogramare, inchidere) asociate cu
“milestone” pentru Opririle Planificate/ Neplanificate in desfasurare;
- Asigura procesarea si urmarirea procesarii actiunilor din Asset-Suite – Action Tracking din
responsabilitatea Serviciului Opriri;
- Procesare documente si proceduri produse de Serviciul Opriri: redactare, inregistrare,
revizie, introducere documente noi in aplicatiile Curator si Asset Suite-Document
Management, expediere catre BCD;
- Organizare si procesare documentatie specifica Opririlor Planificate/ Neplanificate: grafice
de lucru, logici de oprire, grafice de executie, liste documente suport - OMT/ JR/ RSMA/
TD-MOD, liste activitati CONFIG, grafice de consemn, liste de PUC-i, pregatire dosare
documentatie oprire pentru CCP si CRO, actualizare/ etichetare dosare WP-uri si PM-uri
pentru Opririle Planificate/ Neplanificate);
- Transfera in perioada desfasurarii opririlor activitati din Asset-Suite -WMS in aplicatia
Primavera;
- Actualizare in WMS a activitatilor CONFIG pentru Opririle Planificate/Neplanificate;
- Elaborare pachete de material sedinta Opriri;
- Elaborare Notificari si Minute de Sedinta pentru diversele probleme coordonate de
personalul SO;
- Procesare planuri de lucru (distributie catre grupurile implicate/ actualizare baza de date/
indosariere, emitere rapoarte);
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3.2.2.4. Biroul Planuri de Lucru
•

Elaborare si emitere planuri de lucru respectand cerintele provenite din procesul
de identificare risc si in concordanta cu procesul de planificare;

- Asigura emiterea planurilor de lucru in conformitate cu procedura SI-01365-P006;
- Are responsabilitatea de conducere si administrare a bazei de date a planurilor de lucru;
- Asigura analiza integrata a riscului activitatilor privind planurile de lucru si metoda de
emitere planuri de lucru de contingenta.
In calitate de PUC pentru Managementul Riscului la CNE Cernavoda, conform SI-01365-A035,
in aria de activitati specifice DCL:
▪

Analizeaza trimestrial riscurile din responsabilitatea DCL inregistrate anterior in
Registrul Riscurilor CNE Cernavoda;

▪

Identifica oricand (nu doar cu ocazia raportarii trimestriale) riscurile potentiale
noi, si completeaza Fisa de Risc CNE Cernavoda pentru fiecare risc nou
identificat si o transmite cu celeritate catre responsabilul cu managementul
riscurilor la nivel CNE Cernavoda;

▪

Face modificari in Fisele de risc oricand apar modificari in tratarea riscurilor/
evenimente ce influenteaza evolutia riscurilor si transmite fisele actualizate catre
responsabilul cu managementul riscurilor la nivel CNE Cemavoda;

▪

Daca este necesar valideaza riscul identificat cu Expertul in Zona de Risc;

▪

Transmite Fisa de Risc aprobata de Inginerii Sefi sau Sefii Servicii/ Sectii direct
subordonate directorilor catre Responsabilul cu managementul riscurilor la CNE
Cernavoda;

▪

Mentine copia scanata a Fiselor de Risc CNE completate.

- Gestionarea procedurii PSP-P008-003 „Identificarea, clasificarea si controlul integrat al
riscului”, aplicatii IT pentru identificare si analiza risc, calcul indicatori si raportare;
- Analiza, calcul si raportare indicatori BPL;
- Asigura dezvoltarea si implementarea materialelor Mentoring Guide din cadrul BPL.
- Elaborare si emitere planuri de lucru aferente cerintelor de intretinere preventiva pentru
toate sub-procesele aferente procesului de planificare (on-line, outage, 2YLA) pe
echipamente/sisteme similar planurilor deja emise;
- Revizie planuri de lucru aferente cerintelor de intretinere preventiva/ corectiva/ alt tip de
mentenanta pentru toate sub-procesele aferente procesului de planificare (on-line, outage,
2YLA);
- Elaborare pachete de material sedinta BPL;
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- Elaborare Notificari si Minute de Sedinta si pentru diversele probleme coordonate de
personalul BPL;
- Emitere/ procesare actiuni reiesite din Minutele de Sedinta ale BPL;
- Initiaza in Asset-Suite – Action Tracking AR-uri de tip IDC si revizii minore pentru
emiterea si revizia planurilor de lucru;
- Proceseaza planurile de lucru aprobate prin transmiterea la BCD folosind modulul AssetSuite – Document Management;
- Identifica planurile de lucru planificate intr-o saptamana de executie si pregateste un pachet
cu Copii de Urmarire ale acestor planuri;

3.2.2.5. Grup Suport Control Lucrari
- Dezvoltare Proces Planificare:
•
•

Responsabil Proces Planificare;
Evaluarea si imbunatatirea continua a performantelor procesului de planificare la CNE
Cernavoda;

•

Analize de gap WANO/ INPO PO&C precum si analiza de performanta pentru procesul
de planificare in vederea identificarii oportunitatilor de imbunatatire proces;

•

Emitere/ revizie/ verificare/avizare documentatie aferenta procesului de planificare;

•

Definire, propunere tinte indicatori, analiza si raportare indicatori aferenti procesului de
planificare;

•

Intocmire raport sedinta QARC;

•

Responsabil emitere Raport semestrial de Autoevaluare Proces Planificare;

•

Elaborare Plan anual de autoevaluari focalizate DCL;

•

Prezinta starea de sanatate a Procesului de Planificare;

•

Elaborare Planuri de Actiuni de reducere backlog activitati corective sau alt tip de
mentenanta;

•

Elaborare predictii backlog activitati corective sau alt tip de mentenanta;

•

Control Backlog WR/WO pentru controlul configuratiei de exploatare afectata de
instalarea Caution Tag (CT);

•

Emitere grafice de functionare echipamente cu Centrala la putere si stabilire ferestre de
intretinere pentru echipamentele din Centrala;

•

Acorda suport Directiei Tehnice si Directiei Retehnologizare U1 privind stabilirea
programului de mentenanta preventiva aferent sistemelor ce raman functionale pe durata
Retehnologizarii.
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•

Urmarire actionare WO-ere aferente WR aprobate si control backlog WR neactionate
de catre grupul evaluator;

•

Calcul indicatori de performanta aferenti Procesului de Planificare din responsabilitatea
GSCL.

•

Editeaza Notele si Minutele de Sedinta pentru sedintele organizate de personalul GSCL
(2YLA - PT – T10);

•

Proceseaza Corespondenta interna si externa a GSCL, utilizeaza aplicatia EDMS
Curator si Workflow pentru inregistrarea corespondentei, distribuie si indosariaza
Corespondenta;

•

Asigura procesarea si urmarirea procesarii actiunilor din responsabilitatea GSCL in ASAT (initiere de actiuni noi, identificare documente sursa, urmarire actiuni returnate,
inchidere, scanare si atasare de documente la AR, reprogramare, urmarire ruta de
aprobare, urmarirea aprobarii schimbarii de status);

•

Asigura suport pentru prezentarea materialelor de sedinta MRM la nivel de departament;

•

Elaborare Planuri de Actiuni de reducere backlog activitati preventive; Elaborare
predictii backlog activitati preventive;

•

Administrare si coordonare mod de implementare si raportare a cererilor de modificare
scop in aplicatia workflow SCR.

•

Urmarire mod de functionare Primavera si program AS-PM care asigura interfata cu
AS-WM;

•

Creare/ modificare/ testare layout-uri diverse aferente proiectelor din Primavera;

•

Asigurare suport personalului DCL in utilizarea aplicatiei Primavera;

•

Creare specificatii tehnice in vederea dezvoltarii diverselor aplicatii si testarea acestora,
conform solicitarilor DCL;

•

Creare si testare rapoarte RPM conform solicitarilor DCL;

•

Creare specificatii tehnice rapoarte Asset Suite si testare rapoarte Asset Suite conform
solicitarilor DCL

- Elaborare Planuri Trimestriale 2YLA:
•

Coordonarea procesului de pregatire in avans a activitatilor din planurile trimestriale
aferente sub-procesului 2YLA;

•

Conduce sedintele aferente subprocesului 2YLA si pregateste materialele de sedinta
necesare (grafice evolutie backlog-uri, rapoarte sintetice, stadiu actiuni 2YLA, etc)
corespunzator milestone-urilor specifice planurilor in pregatire;

•

Gestioneaza PMID/ RQ cu frecventa mai mica sau egala cu o data la 2 ani;

•

Stabileste ordinea de executie si data de incepere a executiei activitatilor din planurile
trimestriale conform principiilor de planificare;
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•

Construieste logica de desfasurare a programului trimestrial tinand cont de resursele
necesare/ disponibile;

•

Stabileste si agreeaza cu participantii la sedinte actiunile necesare pentru pregatirea
planurilor trimestriale din responsabilitate;

•

Initiaza, urmareste si inchide actiunile specifice planurilor 2YLA in pregatire;

•

Proceseaza si avizeaza cererile de modificare scop in planurile trimestriale 2YLA;

•

Intocmeste rapoarte de investigare la actiunile corective identificate in zona sa de
responsabilitate (2YLA);

•

Analiza si control indicatori de performanta 2YLA. Calcul si raportare stadiu indicatori
aferenti 2YLA;

•

Initiaza planuri de actiuni pentru dezvoltarea, implementarea si imbunatatirea continua
a procesului 2YLA

•

Implementeaza in 2YLA deciziile referitoare la programul de mentenanta preventiva
aferent sistemelor ce raman functionale pe durata Retehnologizarii.

•

Responsabil fereastra de autoevaluare 2YLA.

•

Se asigura ca toate PMRQ si WO incluse planurile trimestriale sunt identificate in mod
distinct in AS-WM fata de celelalte lucrari care se executa cu centrala la putere (au cod
52WK);

- Control Indicatori si Raportari Externe:
•

Colectarea si procesarea datelor de productie si consum energie electrica si termica
(Graficul de putere, Procesele Verbale, opriri, calculul pierderilor de energie, raportari
date productie in interiorul CNE si in exterior catre SNN.

•

Calculul indicatorilor de performanta de productie;

•

Intocmirea prognozei anuale de energie electrica pentru ANDR si ANRE;

•

Intocmirea rapoartelor statistice anuale solicitate de SNN pentru INS sau alte institutii/
organizatii;

•

Raportari externe WANO/ IAEA/ PRIS/ NEI;

•

Elaborare, analiza si control indicatori de performanta de strategie si de securitate
nucleara pe centrala si urmarirea performantelor CNE Cernavoda.

- Administrare Probleme Tehnice si Coordonarea Problemelor TOP 10 din centrala:
•

Administrare baza de date de probleme tehnice si suport administratorului Problemelor
Tehnice.

•

Emitere si raportare stadiu executie Plan de Proiectare si Plan de Implementare
Modificari;
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4.

•

Responsabil fereastra de autoevaluare Management probleme tehnice cu impact
deosebit;

•

Pregatire material de sedinta analiza si validare Propuneri de Probleme Tehnice (PPT)/
T10;

•

Implementare program PM minimal pentru echipamentele sistemelor U1 ce nu fac parte
din retehnologizare;

•

Acorda suport Directiei Tehnice si Directiei Retehnologizare U1 privind implementarea
modificarilor de proiect si Managementul Problemelor Tehnice pe durata
Retehnologizarii.

•

Gestionare proces T10; Responsabil cu urmarirea si raportarea stadiilor problemelor
T10, suport administratorului Top10;

•

Gestionare actiuni PPT/ PT/ PP/ PIM/ TD-Mod/ T10.

•

Emitere raport Lunar DCL.

Director Sucursala FCN Pitesti

4.1. Obiect de activitate – Director Sucursala FCN
Principala activitate a Sucursalei Fabrica de Combustibul Nuclear (FCN) Pitesti este producerea
de combustibil nuclear de tip CANDU necesar functionarii si producerii de energie electrica si
termica in unitatile de la Sucursala CNE Cernavoda.
Activitatea sus-mentionata se realizeaza cu respectarea cerintelor din autorizatiile de
functionare specifice, precum si cu implementarea politicilor de securitate nucleara ale societatii
in domeniul sau de activitate.
Sucursala FCN Pitesti este subordonata Directorului General SNN.

4.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
- Asigurarea managementului sucursalei ca intreg sub coordonarea directa a COO din cadrul
S.N.N.;
- Asigurarea implementarii si aplicarii strategiei si a politicilor SNN, stabilite de Conducerea
Executiva a societatii in toate activitatile ce se desfasoara in cadrul Sucursalei FCN Pitesti;
- Elaborarea si implementarea programelor de formare a culturii de securitate nucleara la
nivelul FCN Pitesti, stabilirea si actualizarea periodica, in colaborare cu Conducerea
Societatii, CNCAN si alte institutii specializate nationale si internationale, a unui set de
indicatori de performanta;
- Asigurarea intocmirii programelor anuale de activitate ale sucursalei FCN Pitesti (Program
de fabricatie, planul anual de investitii, PAAS, etc) si urmarirea realizarii acestora;
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- Stabilirea politicii referitoare la securitate nucleara, calitate, mediu, securitate fizica,
securitatea muncii cu luarea masurilor pentru ca aceasta sa fie inteleasa la toate nivelurile
din cadrul sucursalei;
- Dispunerea de actiuni corective/preventive necesare pentru eliminarea cauzelor
neconformitatilor identificate / potentiale;
- Avizarea organigramei si a statului de functii pentru sucursala FCN Pitesti, in vederea
aprobarii acestora de catre Directorul General SNN;
- Stabilirea atributiilor, competentelor si responsabilitatilor personalului, care este in
competenta de angajare a Directorului sucursalei, asigurarea delimitarii precise a acestora
si organizarea controlului realizarii lor;
- Aprobarea programelor anuale de pregatire profesionala elaborate la nivelul FCN Pitesti;
- Asigurarea managementului integrat al resurselor umane din subordine cu privire la
recrutare, selectare, programe de angajare, evaluarea performantelor individuale, promovare
si motivare, sanctionare si incetare relatii de munca, asigurarea evidentei si gestionarea
dosarelor de personal ale salariatilor din cadru FCN Pitesti;
- Asigurarea infiintarii si mentinerii la zi a aplicatieii REVISAL pentru salariatii FCN Pitesti,
inclusiv de raportare a datelor catre Inspectoratul Teritorial de Munca, potrivit dispozitiilor
legale aplicabile in materie;
- Numirea si revocarea conducatorilor de compartimente direct subordonati, din competenta
de angajare si pe cei din subordinea inginerilor sefi la propunerea acestora;
- Stabilirea obiectivelor sucursalei in concordanta cu obiectivele SNN si strategia elaborata
de Consiliul de Administritatie;
- Asigurarea gestionarii patrimoniului sucursalei si al controlului costurilor in limita
bugetului de venituri si cheltuieli al sucursalei, aprobat de conducerea societatii;
- Aprobarea costului planificat al fasciculului de combustibil nuclear;
- Asigurarea conditiilor de incadrare a costului efectiv realizat al fasciculului de combustibil
nuclear in costul planificat;
- Aprobarea documentelor cu caracter de proceduri, si instructiuni care reglementeaza
activitatea sucursalei (inclusiv manualul sistemului de de management integrat, manualul
de securitate radiologica, etc.) in vederea aplicarii si inaintarii pentru aprobare organelor de
reglementare, daca este cazul;
- Asigurarea implementarii, aplicarii si controlului masurilor pentru protective fizica si pentru
protectia informatiilor clasificate in conformitate cu legislatia aplicabila;
- Verificarea stabilirii prin fisa postului, de atributii si raspunderi in domeniul protectiei
muncii si prevenirii incendiilor, a fiecarui angajat si participant la procesul de fabricaţie,
corespunzător funcţiei exercitate;
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- Asigurarea si controlul, cunoasterii si aplicarii, de către fiecare angajat, a reglementarilor
stabilite in domeniul securităţii si sănătatii in muncă, protecţia mediului, situaţii de urgenta
si protecţie fizica, conform sistemului de instruire;
- Aprobarea opririi fabricatiei in cazul aparitiei unor situatii contrare calitatii precum si
intreruperea oricaror activitati (inclusiv de fabricatie) in cazul aparitiei de situatii in care nu
este posibila functionarea in limitele de siguranta a FCN Pitesti, cu anuntarea operativa a
Directorului General SNN si COO;
- Asigurarea reprezentarii juridice a sucursalei FCN Pitesti in relatiile cu furnizorii, clientii si
organele de control, sub coordonarea operationala a Directiei Juridice din cadrul SNN;
- Asigurarea obtinerii si mentinerii autorizatiilor si avizelor pentru functionarea normala a
fabricii de la autoritatile nationale cu competenta de reglementare, autorizare si control;
- Organizarea activitatilor si luara masurilor necesare pentru prevenirea avariilor, incidentelor
si altor situatii perturbatoare pentru activitatea pe care o conduce, purtand raspunderea
asigurarii desfasurarii acesteia la nivelul cerintelor astfel incat unitatea sa poata functiona
in conditii de securitate nucleara si siguranta pentru public si mediu, cu respectarea tuturor
procedurilor;
- Asigurarea conditiilor corespunzatoare de radioprotectie si de securitate a muncii, precum
si pentru respectarea reglementarilor legale din aceste domenii;
- Asigurarea in mod sistematic a controlului asupra modului in care salariatii din subordine
respecta programul de lucru si isi aduc la indeplinire sarcinile ce le revin;
- Asigurarea controlului, urmaririi si mentinerii conduitei si disciplinei in munca, precum si
a respectarii tuturor reglementarilor legale, a procedurilor unitatii aplicabile pe linie de
radioprotectie si protectie a muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia fizica a
tuturor bunurilor si informatiilor, protectia mediului;
- Asigurarea evaluarii performantelor salariatilor din cadrul sucursalei in acord cu procedurile
aplicabile, aplicand sau propunand masuri corective/preventive, dupa caz;
- Asigurarea dialogului permanent cu sindicatele din sucursala pentru a promova obiectivele
economice si sociale, pentru a preveni si aplana conflictele de munca.In situatia unor astfel
de evenimente are obligatia de a lua toate masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura
functionarea sistemelor din aria de responsabilitate si a fabricii in ansamblu, dupa caz, in
conditii de securitate pentru public si mediu;
- Angajarea de cheltuieli si efectuarea de plati, in limita delegarilor date de Directorul
General, facturarea si incasarea prestarilor de serviciu si calcularea TVA-ului acestora;
- Exercitarea calitatii de autoritate contractanta a SNN in limitele de competenta acordate si
asigurarea evidentei contractelor comerciale de achizitii incheiate pentru sucursala si a
platilor aferente acestora;
In cadrul procesului Control Financiar de Gestiune si Actiuni de Verificare, Indrumare,
Optimizare Activitati de Control Intern la solicitarea persoanelor cu atributii de control financiar
de gestiune, asigura: punerea la dispozitie a actelelor, documentelor si inscrisurilor solicitate;
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accesul in toate locurile de pastrare si gestionare a bunurilor materiale si banesti supuse
controlului; furnizarea de informatii si explicatii verbale si/sau in scris, dupa caz, in legatura cu
obiectul actiunii de control financiar de gestiune; prezentarea pentru control a valorilor de orice
fel care intra sub incidenta controlului; eliberarea, potrivit legii, a documentelor solicitate in
original sau copii certificate; sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a actiunilor de
control si sa dea concursul pentru clarificarea constatarilor; semnarea actului de control cu sau
fara obiectii, conform legii.
- In domeniul Sistemului de Control Intern Managerial,
Monitorizare SCIM (CM-SCIM):

ca

membru al Comisiei de

•

participa la coordonarea procesului de actualizare a obiectivelor generale, a subunitatilor
SNN si specifice, a activitatilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a
sistemului de monitorizare a performantelor, a situatiei procedurilor si a sistemului de
monitorizare si de raportare, respectiv informare catre directorul general;

•

in vederea consolidarii unui sistem de control intern managerial, participa la elaborarea
Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial care se actualizeaza
anual;
participa la analiza si prioritizarea riscurilor semnificative, care pot afecta atingerea
obiectivelor societatii, prin stabilirea profilului de risc si a limitei de toleranta la risc,
spre a fi supuse, anual, aprobarii directorului general; participa la analiza rapoartelor
privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor;

•

participa la analiza Planului anual de implementare a masurilor de control pentru
riscurile semnificative la nivelul societatii, spre a fi supus aprobarii directorului general;

•

participa la analiza raportului privind monitorizarea performantelor spre a fi aprobat de
presedintele CM-SCIM (raportul cuprinde monitorizarea obiectivelor si activitatilor prin
intermediul indicatorilor de performanta la nivelul societatii, intocmit pe baza
raportarilor anuale, ale conducatorilor compartimentelor de la primul nivel de
conducere).

•

in baza informarilor periodice primite de la structurile delegate cu avizarea procedurilor
documentate elaborate/actualizate, participa la monitorizarea procesului de procedurare
a activitatilor derulate in cadrul entitatii;

•

asigura comunicarea, catre compartimentele din subordine, in vederea stabilirii
obiectivelor specifice, a obiectivelor generale si obiectivelor Sucursalei;

•

valideaza obiectivele specifice, indicatorii de performanta asociati si tintele stabilite
emise de sefii compartimentelor din subordine;

•

avizeaza si se asigura de comunicarea la Secretariatul Tehnic al CM-SCIM a
obiectivelor specifice (departamentale) din cadrul Sucursalei; desemneaza
compartimentul responsabil de centralizare si raportare a obiectivelor;

- se asigura de raportarea la Secretariatul Tehnic al CM-SCIM a stadiului indeplinirii
obiectivelor specifice din cadrul Sucursalei.
114

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
- aproba Lista functiilor sensibile din cadrul Sucursalei; numeste Responsabilul cu evidenta
functiilor sensibile si a masurilor pentru diminuarea riscurilor asociate acestora la nivel de
Sucursala;
- asigura evaluarea anuala a sistemului de control intern managerial in cadrul sucursalei;
urmareste si raporteaza stadiul realizarii masurilor stabilite in Programul actualizat de
dezvoltare al anului pentru care se face evaluarea si avizeaza propunerile pentru Programul
actualizat de dezvoltare pentru anul in curs; asigura ducerea la indeplinire a Hotararilor CMSCIM

5. Directia Tehnica - Sucursala FCN Pitesti
5.1. Obiect de activitate

- Fabricarea produsului
- Dezvoltarea, documentarea si validarea si evaluarea periodica a tehnologiilor de
fabricatie
- Dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie
- Realizarea mentenantei pentru echipamentele din dotarea fabricii
- Producerea si asigurarea utilitatilor necesare fluxului de fabricatie

Directia Tehnica are in component a patru sectii:
-

Sectia Pastile (SP);

-

Sectia Asamblare(SA);

- Sectia Inginerie (SI) dezvoltat in cap nr. II)
-

Sectia Mecano-Energetica si Utilitati (SMEU):
o Atelier Utilitati,
o Atelier Electric
o Atelier Mecanic)

Procesele Sistemului de Management aflate in administrarea Directiei Tehnice sunt:
1. Controlul productiei, identificare si trasabilitate produs: Pastile UO2 si Fascicul
Combustibil
2. Planificarea realizarii produsului. Determinarea cerintelor referitoare la produs.
Validare/calificare procese tehnologice. Proiectare tehnologica
3. Mentenanta si furnizare utilitati
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4. Comunicarea cu clientul /monitorizarea satisfactiei clientului/monitorizarea performantei in
reactor
Inginer sef Directia Tehnica (DT) este direct subordonat directorului sucursalei FCN si are
urmatoarele responsabilitati:
a) Participa direct la elaborarea politicii referitoare la securitate nucleara, calitate, mediu,
sanatate si securitate in munca si la stabilirea obiectivelor generale ale SMI;
b) Participa la analiza periodica efectuata de management asupra eficacitatii si eficientei
SMI;
c) Coordoneaza, sub toate aspectele, sectiile SP, SA, SI, SMEU;
d) Se asigura ca sunt realizate si mentinute la nivelul cerintelor aplicabile aspectele
semnificative de mediu si riscurile ocupationale de catre cei desemnati a avea
responsabilitati pentru fabricatie, inginerie si mentenanta, calitatea produsului si
serviciilor;
e) Se asigura ca personalul din cadrul directiei este instruit si autorizat/ calificat;
f) Se asigura ca planificarea fabricatiei este realizata in acord cu cerintele contractuale si
capacitatile de fabricatie;
g) Realizeaza actiunile de natura tehnica si organizatorica la interfetele externe (cu clientii
si furnizorii asociat pregatirii ofertei, negocierilor contractuale, analizei contractelor si
a actelor aditionale, rezolvarii disputelor contractuale) si la interfetele interne (cu
structurile organizatorice reprezentate prin sefii acestora, asociat derularii in conditii
corespunzatoare a activitatilor din cadrul misiunii Directiei Tehnice);
h) Coordoneaza stabilirea strategiilor pentru optimizarea proceselor tehnologice
individuale si a fluxului tehnologic in ansamblu;
i) Asigura corelarea realizarii fabricatiei cu actiunile tehnice suport pentru fabricatie si cu
actiunile de modernizare/ marire de capacitate;
j) Coordoneaza elaborarea de planuri de dezvoltare pe termen scurt si lung a capacitatii de
productie, elaborarea si implementarea de studii de fezabilitate;
k) Coordoneaza realizarea actiunilor tehnice destinate functionarii in siguranta a fabricii;
l) Asigura documentarea, informarea, cooperarea tehnica pe problematica fabricarii
combustibilului nuclear sau pentru activitati conexe;
m) Stabileste cerinte si masuri de prevenire a avariilor, incidentelor sau a altor situatii
perturbatoare, pentru functionarea in conditii de securitate nucleara si siguranta pentru
personal si mediu, cu respectarea tuturor procedurilor.
n) Prin inginerul de produs, monitorizeaza performanta fasciculelor combustibile in
reactor;
o) Implementează cerinţele de management al calităţii în procesele care se desfăşoară în
cadrul Directiei Tehnice;
p) Asigura conditii pentru mentinerea sub control a materialelor nucleare din aria de
responsabilitate.
5.1.1.Secția Pastile din cadrul Direcției Tehnice a Sucursalei FCN Pitesti are ca principal obiect
de activitate fabricarea de coloane conforme de pastile de UO2 cu respectarea planului de
fabricație, a specificațiilor tehnice, a cerințelor contractuale si a cerintelor de securitate nucleara,
protejand mediul si asigurand locuri de munca sigure si sanatoase.
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5.1.2.. Sectia Asamblare din cadrul Directiei Tehnice a sucursalei FCN Pitesti are ca principal
obiect de activitate fabricarea de fascicule combustibile conforme, cu respectarea
planului de fabricatie, a specificatiilor tehnice, a cerintelor contractuale, cerintelor de
securitate nucleara, de protectia mediului si sanatate si securitate in munca .

5.1.3.. Sectia Mecano-Energetica si Utilitati (SMEU) are ca principal obiect de activitate:
5.1.3.. Sectia Mecano-Energetica si Utilitati (SMEU) are ca principal obiect de activitate:
-

Mentenanta preventiva (conform programului anual de mentenanta) si corectiva;

-

Producere utilitati necesare in fluxul de fabricatie F.C. (apa demineralizata, aer
comprimat, azot gaz, hidrogen etc);

-

Exploatare si monitorizare sisteme de ventilatie (zona supravegheata si zona
controlata).

✓ Atelierul Electric are ca principal obiect de activitate:
o asigurarea interventiilor accidentale/reparatiilor planificate pe parte electrica
la instalatiile din fluxul de fabricatie si suport
o asigurarea iluminatului si a alimentarii cu energie electrica din Statia
electrica/de backup
o Monitorizarea starii tuturor instalatiilor din flux/suport pe perioada opririi
(tura de noapte, zile libere, etc)
✓ Atelierul Mecanic are ca principal obiect de activitate:
o organizarea tuturor activitatilor de mentenanta preventiva (conform
programului anual de mentenanta) si a interventiilor accidentale
✓ Atelierul Utilitati are ca principal obiect de activitate:
o asigurarea producerii de utilitati neceare fluxului de fabricatie FC (apa
demineralizata, aer comprimat, azot gaz, hidrogen, etc)
o Monitorizare stare SCEAR si a sistemelor de ventilatie (inclusiv chillere)
o Interventii accidentale si planificate la echipamentele din fluxul de fabricatie
si suport
SMEU este responsabila pentru executia programului anual de mentenanta in vederea
mentinerii si cresterii performantelor echipamentelor din fluxul de fabricatie FC, cat si a celor
suport.
Procesul principal al sectiei este: Mentenanta si furnizare utilitati, SMEU asigurand
urmatoarele:
-

Producere si distributie H2;

-

Producere si distributie N2;

-

Producere si distributie aer comprimat;

-

Tratare si recirculare apa de racire;

-

Producere si distributie apa demineralizata;
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-

Asigurare microclimate si ventilarea spatiilor de productie;

-

Transformare si distributie energie electrica;

-

Alimentare si distributie de apa potabila si de incendiu;

-

Alimentare si distributie apa calda menajera;

-

Asigurare agent termic (incalzire) in spatiile FCN;

-

Colectare/prelevare/control si evacuare efluenti lichizi raidoactivi;

-

Curatire canalizare ape menajere;

-

Curatire canalizare ape pluviale;

-

Intretinere curenta echipamente din fluxul de fabricatie FC;

-

Mentenanta preventiva echipamente;

-

Interventii accidentale echipamente;

-

Executie/Reconditionare SDVuri;

-

Intretinere si verificare macarale;

-

Intretinere si verificare ascensoare;

-

Intretinere si verificare mecanisme de ridicat;

-

Intretinere si verificare stivuitoare;

-

Intretinere platforme autoridicatoare;

-

Verificari PRAM;

-

Repararea, verificarea supapelor de siguranta;

-

Mentenanta cu contractori.

5.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
Directia Tehnica – Sucursala FCN Pitesti
1. In cadrul procesului Controlul productiei, identificare si trasabilitate produs PASTILE
UO2 si FC :
-

Planifica si controleaza procesele de fabricatie, astfel incat sa asigure securitatea nucleara,
calitatea produselor si serviciilor furnizate, protejarea mediului, sanatatea si securitatea in
munca a personalului;

-

Asigura ca Planificarea, realizarea si controlul proceselor de fabricatie este realizata de
personal desemnat autorizat si calificat;

-

Asigura identificarea si mentine regasirea produselor, loturilor, componentelor, de la
receptie pana la livrarea produsului. Regasirea se face fata de desenul, specificatia sau alt
document tehnic aplicabil.
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2. In cadrul procesului Planificarea realizarii produsului. Determinarea cerintelor
referitoare la produs. Validare/calificare procese tehnologice. Proiectare tehnologica
-

Coordoneaza analiza cerintelor clientului referitoare la produs, inclusiv informatiile
referitoare la securitate nucleara, activitati de livrare si post livrare, cerinte legale si de
reglementare aplicabile produsului

-

Se asigura ca planificarea fabricatiei este facuta in acord cu cerintele contractuale si
capacitatile de fabricatie;

-

Coordoneaza analiza cererii de oferta/ comenzii clientului

-

Activitati tehnice si organizatorice cu interfete externe si interne

-

Coordoneaza stabilirea strategiilor pentru optimizarea proceselor tehnologice individuale si
a fluxului tehnologic in ansamblu

-

Asigura corelarea realizarii fabricatiei cu actiunile tehnice suport pentru fabricatie si cu
actiunile de modernizare/marire de capacitate

-

Coordoneaza elaborarea planurilor de dezvoltare pe termen scurt si lung a capacitatii de
productie, elaborarea si implementarea de studii de fezabilitate

-

Asigura actiunile tehnice destinate functionarii in siguranta a fabricii

-

Asigura documentarea, informarea, cooperarea tehnica pe problematica fabricarii
combustibilului nuclear sau pentru activitati conexe

-

Coordoneaza stabilirea cerintelor si masurilor de prevenire a avariilor, incidentelor sau a
altor situatii perturbatoare, pentru functionarea in conditii de securitate nucleara si siguranta
pentru personal si mediu, cu respectarea tuturor procedurilor

-

Coordoneaza realizarea investitiilor propuse

3. In cadrul procesului Mentenanta si furnizare utilitati: Coordoneaza, prin compartimentul
din subordine productia de utilitati necesare functionarii FCN si realizarea activitatilor de
mentenanta.
4. In cadrul procesului Comunicarea cu clientul / monitorizarea satisfactiei
clientului/monitorizarea performantei in reactor
-

Coordoneaza procesul de culegere si analiza a informatiilor necesare pentru a stabili
perceptia clientului fata de indeplinirea cerintelor sale determinate, de a evalua ecartul dintre
„calitatea perceputa” si „calitatea asteptata” de client;

-

Coordoneaza monitorizarea performantei in reactor a fasciculelor combustibile.

5. In cadrul procesului Planificarea Sistemului de Management Integrat
-

Monitorizeaza performantele proceselor SMI care se desfasoara in ariile subordonate si
actioneaza pentru corectarea/ indepartarea cauzelor care conduc la aparitia
neconformitatilor
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-

Respecta cerintele aplicabile din documentatia Sistemului de Management Integrat
(Manual, proceduri, instructiuni etc.) si impune respectarea acestora compartimentelor din
subordine;

-

Participa la elaborarea politicii referitoare la securitate nucleara, calitate, mediu, sanatate si
securitate in munca si la stabilirea obiectivelor anuale ale SMI

-

Participa la analiza periodica efectuata de management asupra eficacitatii si eficientei SMI

6.

In cadrul procesului Planificarea si monitorizarea SMI: elaborarea Fiselor si Rapoartelor
de proces;

7.

In cadrul procesului Controlul documentelor si inregistrarilor: elaborare/analizare
documente, mentinerea adecvabilitatii documentelor specifice activitatilor desfasurate de
compartiment, inventariere documente/inregistrari specifice;

8.

In cadrul procesului Evaluare SMI: autoevaluarea activitatii compartimentului si
performantei proceselor de management gestionate de compartiment;

9.

In cadrul procesului Managementul resurselor financiare: elaborare NAF si Program
annual de investitii la nivel de compartiment;

10. In cadrul procesului Managementul resurselor umane/competenta, constientizare si
instruire: emitere oferte de serviciu, elaborare Fise de post si fise evaluare personal,
implementare Program cadru de constientizare si instruire FCN;
11. In cadrul procesului Procurare: elaborare documentatie tehnica necesara achizitiilor
destinate SMEU;
12. In cadrul procesului Asigurarea protectiei mediului: elaborare fisa de identificare aspecte
de mediu si lista aspect de mediu la nivel de compartiment;
13. In cadrul procesului Asigurarea sanatatii si securitatii operationale si pregatirea pentru
situatii de urgenta: elaborare fisa identificare riscuri;
14. In cadrul procesului Control intern managerial: elaborare fise de risc pentru riscurile
identificate
15. In cadrul procesului Neconformitati, AC/AP, imbunatatire continua: identificare cauza
si solutii pentru optimizare procese;
16. In cadrul procesului Planificarea realizarii produsului: asigura realizearea programului
anual de mentenanta.

5.2.1.Secția Pastile
Are responsabilitatea fabricării de coloane conforme de pastile de UO2, cu respectarea planului
de fabricație, a specificațiilor tehnice, cerințelor contractuale, cerințelor de securitate nucleară,
protejând mediul și asigurând locuri de munca sigure și sănătoase.
1. În cadrul procesului de Control al producției, identificarea și trasabilitate produs –
PASTILE UO2:
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-

realizează și menține la nivelul cerințelor aplicabilecalitatea produsului și serviciilor,
aspectele semnificative de mediu și riscurile ocupaționale din aria de responsabilitate,

-

utilizează tehnologiile de procesare stabilite prin documentația de fabricație specifică
fiecarui produs, având ca obiectiv esențial realizarea nivelului de calitate stabilit;

-

utilizează echipamentele din dotare în conformitate cu documentația tehnică aplicabilă;

-

realizează instruirea personalului din subordine în conformitate cu programul cadru anual
de conștientizare și instruire;

-

asigură realizarea operațiilor de fabricație în baza planului general de fabricație și a
termenelor contractuale de livrare;

-

analizează zilnic stadiul fabricației realizate și stocurile acumulate;

-

raportează lunar producția fizică realizată și producția neterminată,

-

elaborează procedurile specifice de identificare și regăsire și pentru manipularea produselor;

-

asigură emiterea și, după caz, păstrarea înregistrărilor primare referitoare la implementarea
cerințelor de calitate/mediu/sănatate și securitate în muncă în conformitate cu cerințele SMI;

-

participă la dispunerea neconformităților, implementează dispozițiile referitoare la refacerea
/repararea/reprelucrarea pastilelor UO2 neconforme, acționează pentru corectarea
/îndepărtarea cauzelor care conduc la neconformități și aplică măsuri tehnice și
administrative pentru prevenire;

-

asigură condițiile pentru implementarea măsurilor stabilite prin RN, RAC, RI, RT;

-

acționează ca resursă tehnică pentru rezolvarea problemelor privind optimizarea proceselor
tehnologice individuale și a fluxului tehnologic în ansamblu, inclusiv dezvoltaremodernizare;

-

participă la întocmirea necesarului anual de funcţionare;

-

furnizează date pentru stabilirea/actualizarea consumurilor specifice de materii prime și
materiale;

-

face propuneri pentru investiții;

-

elaborează/analizează/avizează documentația
echipamente și instalații în zona de activitate.

-

atribuie identitatea loturilor/subloturilor de repere/produs și le lansează în fabricație
împreună cu fișele însoțitoare specifice;colaborează cu șefii de schimb pentru asigurarea
circulației materialului în fluxul de fabricație corespunzător realizării sarcinilor de
fabricație;verifică permanent stadiul materialul în fluxul de fabricație și inițiază acțiunile
necesare respectării graficelor de producție și realizării calității produselor la nivelul de
calitate stabilităstabilită;gestionează materialul pe tot fluxul de fabricație, elaborează
rapoarte periodice referitoare la producția neterminată și producția finită.
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2. In cadrul procesului Controlul documentelor si inregistrarilor: elaborează/analizează
documente, menține adecvabilitatea documentelor specifice activitatilor desfasurate de
compartiment, inventariază documente/inregistrari specifice.
3. In cadrul procesului Evaluare SMI: autoevaluează activitățile compartimentului și
performanța proceselor de management gestionate de compartiment.
4. In cadrul procesului Managementul resurselor financiare: elaborează NAF și Program anual
de investitii la nivel de compartiment.
5. In cadrul procesului Managementul resurselor umane/ competenta, constientizare si
instruire: emite Oferte de serviciu, elaborează Fise de post si Fise de evaluare personal,
implementează Program cadru de constientizare si instruire FCN.
6. In cadrul procesului Mentenanță și furnizare utilități: asigurară disponibilitatea
utilajului/echipamentului/instalației pentru a intra în revizie sau reparație.
7. În cadrul procesului Procurare: comunică în ultimul trimestru al anului în curs,
Departamentului Achiziții, achizițiile necesare a se iniția în următorul an ce privesc domeniul
specific de activitate al compartimentului, pregătește și elaborează documentația specifică a
achiziționării de produse, materiale directe /indirecte necesare fluxului de fabricație din cadrul
Secției Pastile (Caiet de sarcini, Nota de estimare a valorii, CIP, Proces Verbal de receptie, etc.)
8. În cadrul procesului Asigurarea securității nucleare și garanții nucleare: răspunde de
aplicarea prevederilor pe linie de securitate radiologică și managementul deșeurilor din
legislația în vigoare; utilizează în activitățile autorizate numai personal care este posesor al unui
permis de execitare activități nucleare, valabil pentru aceste activități; ia măsuri pentru
gestionarea și utilizarea uraniului în acord cu procedurile în vigoare; dispune transferurile de
uraniu între KMP-uri.
9. In cadrul procesului Asigurarea protectiei mediului: asigură suportul necesar pentru
menținerea și îmbunătățirea continuă a managementului de mediu; întocmește analiza de mediu,
conturul asociat activităților din aria de responsabilitate; elaboreză lista aspecte de mediu la
nivel de compartiment; elaborează LAMIS din aria de responsabilitate
10. In cadrul procesului Managementul sănătății și securității operaționale și pregătirea pentru
situații de urgență: asigură suportul necesar pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a
managementului SSM; analizează periodic procesele din aria de activitate și propune acțiuni de
îmbunătățire; colaborează, la solicitare, cu Inspectorul de Protecție Civilă pentru elaborarea
planurilor, procedurilor, instrucțiunilor și a altor documente necesare răspunsului la situații de
urgență.
11. In cadrul procesului Asigurarea protecției fizice: răspunde de elaborarea și actualizarea
periodică a documentelor referitoare la asigurarea protecției/securității infrastructurilor critice.
12. În cadrul procesului Securitate cibernetică și protecția informațiilor clasificate:
desemnează persoanele care să asigure suportul tehnic de specialitate legat de SCE-urile aflate
în aria de responsabilitate.
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13. In cadrul procesului Neconformitati, AC/AP, imbunatatire continuă: efectuează operațile de
execuție, stabilite prin Fișa de Reparare/Refacere sau prin Procedurile Standard de
Reparare/Refacere, în conformitate cu dispunerea de pe RN; menține identitatea produsului
neconform, pe durata procesului de reparare/refacere; marchează materialul ,,Rebut”, rezultat
din controlul de proces sau apărut accidental pe fluxul de fabricație și îl transferă în spațiile
special amenajate; identifică situațile în care nu s-au respectat cerințele determinate pentru
calitate aplicabile în fluxul de fabricație, pe durata manipulării, depozitării etc. prevăzute în
procedurile CN-TH- și introduce produsul în control; menține evidența produselor neconforme
identificate în secție și a modului de implementare a dispoziției RN prin registre specifice.
14. In cadrul procesului Control intern managerial: elaborează Chestionarul de autoevaluare a
stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial; fac propuneri pentru
elaborarea Programului Anual de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial

6.2.2. Sectia Asamblare
Are responsabilitatea fabricării de repere si fascicule combustibile coloane conforme, cu
respectarea planului de fabricație, a specificațiilor tehnice, cerințelor contractuale, cerințelor de
securitate nucleară, protejând mediul și asigurând locuri de munca sigure și sănătoase.

1. In cadrul procesului – Controlul Productiei, identificare si trasabilitate produs: fascicul
combustibil realizeaza si mentine la nivelul cerintelor aplicabile calitatea produsului,
aspectele semnificative de mediu si riscurile ocupationale din aria de responsabilitate;
-

Utilizeaza tehnologiile de procesare stabilite prin documentatia de fabricatie specifica
fiecarui produs, avand ca obiectiv esential realizarea nivelului de calitate stabilit;

-

Utilizeaza echipamentele din dotare in conformitatee cu documentatia tehnica aplicabila;

-

Utilizeaza intocmai tehnologiile de fabricatie stabilite in documentatia de fabricatie
specifica (PO/PTF) si toate cerintele de managementul calitatii, de securitate fizica, de
sanatate si securitate in munca, de protectia mediului, de PSI, si de radioprotectie aplicabile;

-

Exploateaza echipamentele/instalatiile/dispozitivele de fabricatie/control in conformitate cu
documentatia aplicabila, in deplina siguranta si pentru prevenire accidentelor sau
incendiilor;

-

Realizeaza instruirea personalului din subordine in conformitate cu programul cadru anual
de constientizare si instruire;

-

Efectueaza instruirea si calificarea operatorilor din subordine in acord cu cerintele
aplicabile, executa operatiile de fabricatie numai cu operatori instruiti si autorizati;Asigura
realizarea operatiilor de fabricatie in baza planului general de fabricatie si a termenelor
contractuale de livrare;

-

Analizeaza zilnic stadiul fabricatiei realizate si stocurile accumulate;

-

Raporteaza lunar productia fizica realizata si productia neterminata;
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-

Elaboreaza procedurile specifice de identificare si regasire a produselor;

-

Asigura emiterea si, dupa caz, pastrarea inregistrarilor primare referitoare la implementarea
cerintelor de calitate/mediu/sanatate si securitate in munca in conformitate cu cerintele SMI;

-

Actioneaza ca resursa tehnica pentru rezolvarea problemelor privind optimizarea proceselor
tehnologice individuale si a fluxului tehnologic in ansamblu, inclusive dezvoltaremodernizare;

-

Participa la intocmirea necesarului anual de functionare;

-

Prin compartimentul PLUP:Atribuire identitatea loturilor/subloturilor de repere/produs si
le lanseaza in fabricatie impreuna cu fisele insotitoare specifice;

-

Asigura circulatia materialului in fluxul de fabricatie corespunzator realizarii sarcinilor de
fabricatie;

-

Verifica permanent stadiul materialului in fluxul de fabricatie si initiaza actiunile necesare
respectarii graficelor de productie si realizearii calitatii produselor la nivelul de calitate
stabilite;

-

Gestioneaza materialul pe tot fluxul de fabricatie, elaboreaza rapoarte periodice referitoare
la productia neterminata si productia finita.

-

Realizeaza si mentine la nivelul cerintelor aplicabile: calitate produsului si serviciilor,
aspectelor semnificative de mediu si riscurile ocupationale din aria de responsabilitate;

-

Coordoneaza fabricatia in conformitate cu graficul de fabricatie inclus in planul lunar de
fabricatie;

-

Organizeaza si mentine controlul materialelor/ produselor pe fluxul de fabricatie din aria de
responsabilitate; pastreaza identitatea atribuita de-a lungul intregului flux de fabricatie.
2. In cadrul procesului Controlul documentelor si inregistrarilor: elaborează/analizează
documente, menține adecvabilitatea documentelor specifice activitatilor desfasurate de
compartiment, inventariază documente/inregistrari specifice.
3. In cadrul procesului Evaluare SMI: autoevaluează activitățile compartimentului și
performanța proceselor de management gestionate de compartiment.

4. In cadrul procesului Managementul resurselor financiare: elaborează NAF și Program anual
de investitii la nivel de compartiment.
5.

In cadrul procesului Managementul resurselor umane/ competenta, constientizare si
instruire: emite Oferte de serviciu, elaborează Fise de post si Fise de evaluare personal,
implementează Program cadru de constientizare si instruire FCN.

6. In cadrul procesului Mentenanță și furnizare utilități: asigurară disponibilitatea
utilajului/echipamentului/instalației pentru a intra în revizie sau reparaț7. În cadrul procesului
Procurare:
- Comunică în ultimul trimestru al anului în curs, Departamentului Achiziții, achizițiile
necesare a se iniția în următorul an ce privesc domeniul specific de activitate al
compartimentului,
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- Pregătește și elaborează documentația specifică a achiziționării de produse, materiale
directe /indirecte necesare fluxului de fabricație din cadrul Secției Asamblare.
8. În cadrul procesului Asigurarea securității nucleare și garanții nucleare: răspunde de
aplicarea prevederilor pe linie de securitate radiologică și managementul deșeurilor din
legislația în vigoare; utilizează în activitățile autorizate numai personal care este posesor al unui
permis de execitare activități nucleare, valabil pentru aceste activități; ia măsuri pentru
gestionarea și utilizarea uraniului în acord cu procedurile în vigoare; dispune transferurile de
uraniu între KMP-uri.
6.

9.In cadrul procesului Asigurarea protectiei mediului: asigură suportul necesar pentru
menținerea și îmbunătățirea continuă a managementului de mediu; întocmește analiza de
mediu, conturul asociat activităților din aria de responsabilitate; elaboreză lista aspecte de
mediu la nivel de compartiment; elaborează LAMIS din aria de responsabilitate

10. In cadrul procesului Managementul sănătății și securității operaționale și pregătirea pentru
situații de urgență: asigură suportul necesar pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a
managementului SSM; analizează periodic procesele din aria de activitate și propune acțiuni de
îmbunătățire; colaborează, la solicitare, cu Inspectorul de Protecție Civilă pentru elaborarea
planurilor, procedurilor, instrucțiunilor și a altor documente necesare răspunsului la situații de
urgență.
11. In cadrul procesului Asigurarea protecției fizice: răspunde de elaborarea și actualizarea
periodică a documentelor referitoare la asigurarea protecției/securității infrastructurilor critice.
12. În cadrul procesului Securitate cibernetică și protecția informațiilor clasificate:
desemnează persoanele care să asigure suportul tehnic de specialitate legat de SCE-urile aflate
în aria de responsabilitate.
13. In cadrul procesului Neconformitati, AC/AP, imbunatatire continuă: efectuează operațile de
execuție, stabilite prin Fișa de Reparare/Refacere sau prin Procedurile Standard de
Reparare/Refacere, în conformitate cu dispunerea de pe RN; menține identitatea produsului
neconform, pe durata procesului de reparare/refacere; marchează materialul ,,Rebut”, rezultat
din controlul de proces sau apărut accidental pe fluxul de fabricație și îl transferă în spațiile
special amenajate; identifică situațile în care nu s-au respectat cerințele determinate pentru
calitate aplicabile în fluxul de fabricație, pe durata manipulării, depozitării etc. prevăzute în
procedurile CN-TH- și introduce produsul în control; menține evidența produselor neconforme
identificate în secție și a modului de implementare a dispoziției RN prin registre specifice.
14. In cadrul procesului Control intern managerial: elaborează Chestionarul de autoevaluare a
stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial; fac propuneri pentru
elaborarea Programului Anual de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial

6.2.3. Sectia Mecano-Energetica Utilitati (SMEU)
1. In cadrul procesului Mentenanta si furnizare utilitati SMEU asigura realizarea
urmatoarelor atributii:
✓ Atelierul Electric
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- Realizeaza activitati de inginerie electrica pentru instalatiile de producere si transport
utilitati: hidrogen, azot, apa demineralizata, apa de racire, aer comprimat, aer conditionat,
ventilat;
- Asigura executia activitatilor specifice de mentenanta (intretinere, reparatii, interventii
accidentale) pe parte electrica la echipamentele din fluxul de fabricatie FC si alte
echipamente suport;
- Asigura monitorizarea instalatiilor de furnizare apa industriala, apa potabila si de incendiu si
energie electrica;
- Asigura monitorizarea sistemelor de ventilatie (generala si tehnologica)
- Face propuneri pentru imbunatatirea activitatilor de intretinere si reparatii ale utilajelor pe
linie electrica; urmareste realizarea reparatiilor si a tuturor interventiilor cu o pregatire
anticipata si o tehnologie adecvata;
- Analizeaza dpdv. tehnic interventiile accidentale si propune masuri de preintampinare;
- Este implicat in activitati specifice securitatii nucleare;
- Propune oprirea functionarii echipamentelor si interventia de urgenta in cazul in care acestea
nu mai prezinta garantie in funcţionare;
- Asigura instruirea personalului din subordine.

✓ Atelierul Mecanic
- Realizeaza activitati de inginerie pentru instalatiile de producere si transport utilitati:
hidrogen, azot, apa demineralizata, apa de racire, aer comprimat, aer conditionat, ventilat;
- Asigura executia activitatilor specifice de mentenanta mecanica (intretinere, reparatii,
interventii accidentale) la echipamentele din fluxul de fabricatie FC si alte echipamente
suport;
- Colaboreaza pentru constituirea necesarului de piese de schimb pentru fluxul de fabricatie si
instalatii suport
- Asigura support la activitatile de mentenanta cu contractori pentru echipamentele din cadrul
sectiei;
- Supravegheaza tehnic instalatiile /echipamentele supuse regimului de autorizare ISCIR si
asigura verificare/autorizare ISCIR pentru acestea;
- Asigura executia/reconditionarea SDV-urilor;
- Mentine echipamentele din fluxul de fabricatie in stare de functionare; asigura verificarea si
controlul starii tehnice si de functionare a echipamentelor/instalatiilor;
- Face propuneri pentru imbunatatirea activitatilor de intretinere si reparatii ale utilajelor pe
linie mecanica si de alt gen; urmareste realizarea reparatiilor si a tuturor interventiilor cu o
pregatire anticipata si o tehnologie adecvata;
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- Analizeaza dpdv. Tehnic interventiile accidentale si propune masuri de preintampinare;
- Este implicat in activitati specifice securitatii nucleare;
- Propune oprirea functionarii echipamentelor si interventia de urgenta in cazul in care acestea
nu mai prezinta garantie in funcţionare;
- Asigura instruirea personalului din subordine.
✓ Atelierul Utilitati
- Realizeaza activitati de inginerie pentru instalatiile de producere si transport utilitati:
hidrogen, azot, apa demineralizata, apa de racire, aer comprimat, aer conditionat, ventilat;
- Colaboreaza la executia activitatilor specifice de mentenanta (intretinere, reparatii,
interventii accidentale) la echipamentele din fluxul de fabricatie FC si alte echipamente
suport;
- Constituie necesarul de piese de schimb pentru instalatiile de producere utilitati;
- Asigura activitatile de mentenanta cu contractori pentru echipamentele din cadrul atelierului;
- Asigura exploatarea instalatiilor de furnizare apa industriala, apa potabila si de incendiu
- Mentine echipamentele din fluxul de fabricatie in stare de functionare; asigura verificarea si
controlul starii tehnice si de functionare a echipamentelor/instalatiilor;
- Asigura exploatarea sistemelor de ventilatie (generala si tehnologica) si schimbarea
consumabilelor pentru aceste sisteme;
- Face propuneri pentru imbunatatirea activitatilor de intretinere si reparatii ale utilajelor pe
linie mecanica, electrica si de alt gen; urmareste realizarea reparatiilor si a tuturor
interventiilor cu o pregatire anticipata si o tehnologie adecvata;
- Analizeaza dpdv. Tehnic interventiile accidentale si propune masuri de preintampinare;
- Este implicat in activitati specifice securitatii nucleare;
- Propune oprirea functionarii echipamentelor si interventia de urgenta in cazul in care acestea
nu mai prezinta garantie in funcţionare;
- Asigura instruirea personalului din subordine.
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CAPITOLUL III – SECURITATE NUCLEARA SI SUPORT
TEHNIC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Departament Securitate - SNN Sediul Central
Departamentul Suport Tehnic – SNN Sediul Central
Directia Tehnica - Sucursala CNE Cernavoda
Departamentul Radioprotectie SM si PSI – Sucursala CNE Cernavoda
Departamentul Securitate Nucleara, Autorizare si Imbunatatire Performante –
Sucursala CNE Cernavoda
Directia Tehnica FCN Pitesti
Departament Securitate Nucleara- Sucursala FCN Pitesti
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1. Departamentul Securitate Nucleara (DSN)

1.1.

Obiect de activitate

Departamentul Securitate Nucleara reprezinta instrumentul prin care Conducerea SNN se
asigura ca responsabilitatile de securitate nucleara si protectia mediului sunt indeplinite la
nivelul societatii. Este responsabil de elaborarea politicilor SNN in domeniul securitatii
nucleare si a protectiei mediului.
Departamentul Securitate Nucleara este subordonat Directorului de Operatiuni.

1.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
1.2.1 Departamentului Securitate Nucleara
1. In cadrul procesului “Supravegherea securitatii nucleare si controlul de garantii
nucleare”, aflat in coordonarea DSN:”
-

coordonarea conducerii proceselor de securitate nucleara de la nivelul sucursalelor SNN

-

supravegherea securitatii nucleare, , inclusiv a conformitatii cerintelor si conditiilor impuse
prin autorizatiile emise de autoritatile de reglementare din domeniul nuclear;

-

urmarirea activitatilor si problemelor de gestiune a materialelor nucleare (control de
garantii) in sucursalele SNN;

-

elaborarea de rapoarte, minute si informari privind securitatea nucleara si a controlului de
garantii;

-

participarea la audit-uri in colaborare cu DDESM, ca observator sau membru in echipa, pe
domeniile de activitate al DSN;

-

urmarirea proceselor de evaluare a culturii de securitate nucleara in sucursalele SNN;

-

coordonarea activitatilor Echipei de Oversight Intern a SNN;

-

asigurarea organizarii si functionarii Comitetului de Oversight al SNN;

-

asigurarea organizarii si functionarii Comitetului Consultativ pentru Securitate Nucleara al
SNN;

2. In cadrul procesului “Management de mediu si securitate radiologica”
supravegherea protectiei mediului, a securitatii radiologice, a gospodaririi deseurilor
radioactive si a combustibilului nuclear ars, inclusiv a conformitatii cerintelor si conditiilor
impuse prin autorizatiile emise de autoritatile de reglementare din domeniul nuclear, protectiei
mediului sau apelor.
elaborarea de rapoarte, minute si informari privind protectia mediului, securitatea
radiologica, gospodarirea deseurilor radioactive si a combustibilului ars.
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asigurarea organizarii si functionarii Colectivului pentru Protectia Mediului, infiintat la
nivelul SNN.
3. Alte activitati din responsabilitarea DSN:
-

asigurarea functionarii Comisiei de urmarire a comportarii in timp a constructiilor si
instalatiilor aferente din sucursalele SNN

-

elaborarea Raportului anual de sinteza UCC;

-

asigurarea respectarii cerintelor legale de protectia mediului la Sediul Central;

Procese la interfata:
-

1. In cadrul procesului “Managementul proiectelor de investitii”: asigura suport pe linie
de securitate nucleara si protectia mediului pentru proiectele noi de investii, departamentului
coordonator2. In cadrul procesului “Suport Tehnic”: participarea la analiza
documentatiilor tehnico-economice din cadrul CTES al SNN- SA; prin membrul CTES
desemnat, participa la avizarea documentatiilor tehnico-economice supuse dezbaterii CTES
al SNN-SA; desemnarea ca membru CTES al SNN se face prin decizia Directorului General
al SNN3. In cadrul procesului “Conformare legislativa si interfete externe” :coordonarea
activitatii de elaborare a propunerilor SNN sau ale altor autoritati competente, privind
initierea sau modificarea unor acte legislative si/sau reglementari din domeniile de
competenta ale DSNST, in colaborare cu directiile si sucursalele implicate;

-

transmiterea de comentarii consolidate la proiectele de reglementari din domeniul de
activitate, supuse dezbaterii publice;

-

analiza de impact a reglementarilor din domeniul de activitate, noi sau modificate, asupra
activitatilor desfasurate, in vederea asigurarii conformarii;

-

asigurarea suportului necesar Conducerii SNN, in relatia cu autoritatile de reglementare din
domeniul securitatii nucleare, protectiei mediului si controlului de garantii nucleare, in
colaborare cu CNE Cernavoda sau Fabrica de Combustibil Nuclear, dupa caz;

-

evidenta actelor normative aplicabile activitatilor desfasurate.
4. In domeniul gestionarii si evaluarii Sistemului de Management:

-

elaborarea / actualizarea procedurilor din sfera de atributii si obtinerea aprobarii CNCAN
(unde este cerut);

-

documentarea, monitorizarea si raportarea performantei proceselor pentru care a fost
desemnat responsabil de proces;efectuarea activitatilor de autoevaluare a proceselor si
activitatilor efectuate in cadrul DSNST si elaborarea Raportului de autoevaluare DSN.
5. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor, actiunilor corective si preventive”

-

informarea periodica a conducerii cu privire la stadiul actiunilor stabilite in Planuri de
Masuri (anexe la Raport trimestrial de oversight, minute CPM);
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-

escaladarea la conducerea SNN a oricarei neconformitati cu impact semnificativ negativ
asupra securitatii nucleare, protectiei personalului, protectiei mediului sau indeplinirii
obiectivelor.
6. In cadrul procesului “Managementul Riscurilor”

- identificarea si evaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice departamentale anuale;
- Utilizarea aplicatiei de managementul riscurilor (AMR) pentru documentarea riscurilor;
- monitorizarea implementarii actiunilor asociate strategiilor de tratare a riscurilor.
7. In cadrul procesului “Managementul documentelor si inregistrarilor”
-

gestionarea si arhivarea documentelor/inregistrarilor aferente activitatilor departamentului
in conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic in vigoare si cu cerintele procedurilor interne
8. In cadrul procesului “Pregatirea si perfectionarea personalului”

-

instruire noi angajati in cadrul procesului de integrare a angajatilor noi sau transferati;

-

evaluarea necesitatilor de instruire a angajatilor departamentului si transmiterea la DSRU a
propunerilor de pregatire pentru Planul anual de Pregatire si Perfectionare (PPP);

-

intocmirea solicitarilor de participare la cursuri si transmiterea la DSRU;

-

efectuarea instruirilor planificate si transmiterea la DSRU a copiilor cerificarilor/atestarilor
obtinute;

-

emiterea fiselor de evaluare cursuri de instruire urmate de angajatii departamentului si
transmitere la DSRU;

-

asigurarea instruirii periodice a personalului din Sediul Central referitor la Cultura de
Securitate Nucleara;

-

efectuare studiu individual pentru insusirea cerintelor si prevederilor reglementarilor,
normativelor, ghidurilor de buna practica si altor tipuri de documente asociate domeniului
de activitate precum si a regulamentelor, codurilor, politicilor interne aplicabile in cadrul
SNN.
9. In cadrul procesului “Managementul resurselor umane”

-

intocmirea documentelor care atesta evidenta primara privind timpul de lucru (pontaje,
cereri concediu, bilete de voie);

-

elaborarea de note de fundamentare / referate privind necesitatea realizarii unor schimbari
organizationale;

-

emiterea/actualizarea Fiselor de Post pentru angajatii departamentului;

-

respectarea prezentului ROF, a Manualului SM si procedurilor si instructiunilor aplicabile,
a Regulamentului Intern, a Codului de conduita a salariatului din domeniul nuclear, a
Codului de etica, a politicilor anticoruptie si antifrauda stabilite;

-

implementarea Deciziilor DG;

-

elaborarea documentelor de recrutare personal si transmiterea acestora la DRU;
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-

stabilirea indicatorilor de performanta individuali, monitorizarea acestora si asigurarea
evaluarii personalului si emiterii fiselor de evaluare personal;

-

implementarea Planului de Succesiune emis de DRU.
10. In cadrul procesului “Control Intern Managerial”

-

participarea ca membru in comisia CM-SCIM;

-

in cadrul departamentului si completarea chestionarului anual de autoevaluare SCIM;

-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.
11. In cadrul procesului “Prevenire si protectie”

-

instruirea periodica a personalului in domeniile SSM si SU si completarea fiselor
individuale SSM si SU;

-

efectuarea controlului medical periodic;
12. In cadrul procesului “Comunicare”
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-

respectarea prevederilor politicii de comunicare in relatia cu mass-media;

-

respectarea prevederilor legate de deplasarile in strainatate si participarea la manifestari
externe;

-

respectarea prevederilor referitoare la fluxul de comunicare interna intre Sediul Central si
Sucursale;

-

asigurarea informatiilor actualizate pentru Raportul anual al administratorilor.

13. In cadrul procesului “Protectie / securitate fizica si informatii clasificate”
-

Respectarea prevederilor referitoare la regulile de acces in unitatile SNN

-

Respectarea prevederilor referitoare la documentele clasificate, documentele confidentiale
si informatiile privilegiate

-

Respectarea prevederilor referitoare la politica de securitate IT

-

Respectarea politicii si procedurilor GDPR

-

Participarea la cursurile specifice in domeniul protectiei informatiilor clasificate

14. In cadrul procesului “Achizitii”
-

transmiterea informatiilor necesare pentru elaborarea de catre DA a Planului Anual de
Achizitii;

-

elaborarea si transmiterea la DA a documentelor de achizitie pentru achizitiile solicitate de
DSNST;

-

participarea ca membru in comisiile de atribuire.

15. In cadrul procesului “Managementul Resurselor Financiare”
-

stabilirea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli si transmitrea informatiilor la DRFB
pentru consolidarea BVC si a rectificarilor BVC;

-

elaborarea si predarea documentelor justificative pentru cheltuielile de deplasare;

16. In cadrul procesului “IT”
-

utilizarea aplicatiilor electronice conform cerintelor (exEvidenta Autorizatii, Evidenta
Actiuni);

-

respectarea cerintelor de utilizare a infrastructurii hardware, software si de comunicatii pusa
la dispozitie.
17. In cadrul procesului “Managementul schimbarilor organizationale”asigurarea
completarii “Fisei de determinare a importantei modificarii organizationale”;

18. In cadrul procesului “Servicii juridice”
- Solicita acordarea de asistenta si/sau consultanta juridica de specialitate, precum si/sau, dupa
caz, de emitere de opinii legale pe probleme punctuale, la Departamentul de Avizare si
Legalitate Documente.
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19. In cadrul procesului “Servicii administrative”
- Transmite solicitarile cu privire la necesitatea de intretinere / reparatii a biroului fizic al DSN
- Solicita transport cu mijloacele de transport din parcul auto al SNN Sediul Central pentru
deplasari in interes de serviciu ale personalului DSN
20. In cadrul procesului „Dezvoltarea si monitorizarea proceselor Sistemului de Management”:
-

Elaborarea / actualizarea procedurilor din sfera de atributii;

-

Documentarea, monitorizarea si raportarea performantei proceselor pentru care a fost
desemnat responsabil de proces;

2. Departamentul Suport Tehnic
2.1

Obiect de activitate

Departamentul Suport Tehnic este subordonat Directorului de Operatiuni.
Departamentul Suport Tehnic (DST) asigura suportul Directorului General al SNN S.A.SNN
prin urmarirea si adresarea problemelor de natura tehnica in care societatea este implicata si
care au legatura cu realizarea proiectelor de investitii, procesul de productie a energiei electrice
si a fasciculelor de combustibil, a performantelor acestor procese, realizarea de raportari legale
catre organismele nationale si international, initierea si dezvoltarea si derularea unor proiecte
noi de dezvoltare/inovare.
Are in subordine urmatoarele compartimente:
-

Serviciul Suport Tehnic (SST)
Serviciul Dezvoltare Inovare (SDI)
Serviciul Dezvoltare Proiecte Combustibil Nuclear (SDPCN)

2.2

Atributii, Competente, Responsabilitati

2.2.1 In cadrul procesului “Suport Tehnic”:
2.2.1.1 In cadrul Serviciului Dezvoltare Proiecte Combustibil Nuclear
-

Asigurarea suportului tehnic pentru activitatile desfasurate in vederea asigurarii cu materie
prima si combustibil nuclear:
•

Auditare preturi servicii si produse furnizate de catre CNU;

•

Suport pentru intocmirea documentelor de achizitii pentru procurare de concentrat
tehnic de uraniu, calificare furnizori, servicii de depozitare concentrate, servicii de
procesare concentrate, servicii de procesare materiale neconforme;

•

Suport pentru intocmirea documentatiei necesare pentru derularea procesul de duediligence, pe domeniul de activitate;
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•

Suport pentru intocmirea documentelor de achizitii pentru pulbere sinterizabila de
uraniu;

•

Implementarea politicii de asigurare a combustibilului nuclear (urmarirea stocurilor).

•

Gestiunea activitatilor implicate de preluarea de catre SNN a licentei de concesiune
nr. 479/1999 a activitatii de exploatare a minereului de uraniu din perimetrul
Tulghes-Grinties, judetul Neamt, ce constau in:
Asigurarea respectarea cerintelor legale si a celorlalte cerinte impuse prin preluarea
de catre SNN a licentei de concesiune nr. 479/1999 a activitatii de exploatare a
minereului de uraniu din perimetrul Tulghes-Grinties, judetul Neamt;
Asigurarea raportarilor si evidentelor impuse de ANRM ca urmare a preluarii
licentei;
Gestiunea parteneriatelor/contractelor necesar a fi stabilite de SNN ca urmare a
preluarii licentei de concesiune nr. 479/1999 a activitatii de exploatare a minereului
de uraniu din perimetrul Tulghes-Grinties;
Asigurarea dezvoltarii si implementarii managementului proiectului implicat de
preluare a licentei Tulghes Grinties.

-

-

-

2.2.1.2 In cadrul Serviciului Dezvoltare - Inovare
-

Asigurarea suportului tehnic pentru promovarea proiectelor de tip inovare/ dezvoltare. In
continuare se exemplifica activitatile pentru proiectul de producere Cobalt la CNE
Cernavoda (activitati similare se intrevad pentru alte proiecte):
•

Coordonare si negociere MoU cu Nordion/BP/PL etc.

•

Elaborare plan de implementare a proiectului;

•

Participare la elaborare documentelor suport (e.g., IR referitor la impactul proiectului
asupra CNE, note CA, etc.);

•

Implicare in derularea studiului tehnic si a analizei de cost;

•

Initiere achizitie studiu de fezabilitate – derulare contract;

•

Participare la realizarea planului de afaceri;

•

Implicare in orice alte studii ce vor fi considerate necesare;

•

Urmarire implementare proiect.

•

Asigurarea activitatilor ce privesc atragerea de noi tehnologii si know-how atat pentru
cresterea performantelor proceselor principale de productie cat si pentru imbunatatirea
performantelor proceselor suport desfasurate in cadrul SNN.

•

Asigurarea analizelor pentru stabilirea fezabilitatii introducerii de noi tehnologii sau de
reproiectare a unor procese suport pentru eficientizarea activitatilor.

•

Asigurarea planificarii participarii specialistilor din cadrul SNN la manifestari
stiintifice, workshop-uri, seminarii, conferinte, s.a. pentru atragerea de noi tehnologii si
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know-how.
•

Desfasurarea activitatilor ce privesc colaborari / parteneriate cu institutii, autoritati,
consultanti in aprecierea posibilitatilor de atragere a tehnologiilor noi precum si a
fezabilitatii acestora.

•

Organizarea la nivelul SNN a constituirii de colective/ grupuri de lucru pentru derularea
unor proiecte de atragere a tehnologiilor noi, apreciate ca fiind fezabile pentru procesele
desfasurate in cadrul societatii. Asigurarea bunei functionari a acestor colective/grupuri
de lucru pentru atingerea misiunilor stabilite de conducerea SNN.

•

Elaborarea de proceduri, metodologii, si note ce privesc documentarea procesului
dezvoltare – inovare la nivelul SNN.

2.2.1.3 In cadrul Serviciului Suport Tehnic

-

Asigurarea suportului tehnic necesar Directorului General, in relatia cu partile interesate,
altele decat cele din domeniul securitatii nucleare, protectiei mediului sau controlului de
garantii nucleare, in colaborare cu CNE Cernavoda sau Fabrica de Combustibil Nuclear,
dupa caz;
•

Derularea contractelor de studii, documentatii suport in raport cu obiectul de
activitate al serviciului, altele decat cele prevazute de domeniul nuclear, protectiei
mediului sau apelor;

•

Asigurarea functionarii Consiliului Tehnico-Economic si Stiintific (CTES), inclusiv
prin participarea la analiza documentatiilor tehnico-economice din cadrul CTES al
SNN.

•

Participarea si derularea de activitati de cooperare tehnica, in care societatea este
implicata la nivel national, regional si international, pe domeniile specifice
serviciului;

•

Raportari catre organisme nationale si internationale:
o INS - raportari lunare si anuale (date de productie CNE si FCN);
o Raportarea anuala catre Euratom Supply Agency (ESA);
o Raportarea catre IAEA privind Power Reactor Information System (PRIS);
o Raportarea catre ANDR a cantitatii de energie electrica estimata a fi produsa
in anul urmator;
o Raportarea catre ANDR a cantitatii de energie electrica produsa efectiv;
o Raportarea catre ANRE privind programul anual de productie de energie
electrica;
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o Raportarea catre ANRE privind eficienta energetica la nivel de Sediu Central
si Sucursale si acordare suport autorizat privind managementul energetic
conform legii 121/2014;
o Raportarea din PowerSym catre Trans-electrica privind productia lunara de
energie electrica la CNE Cernavoda;
o Raportare ANDR
(OECD/NEA);

privind

completarea

formularului

Brown

Book

o Raportare catre Transelectrica privind lista puterilor, capacitatilor instalate si
a puterilor disponibile.
2.2.2 Procese la interfata:
1. In cadrul procesului “Managementul proiectelor de investitii”
- Asigurarea suportului tehnic pentru realizarea proiectelor de investitii in care Societatea este
implicata;
- Suport pentru intocmirea documentelor de achizitii servicii, in cadrul Proiectului de
Retehnologizare a Unitatii 1;
- Suport pentru intocmirea documentelor de achizitii servicii, in cadrul Proiectului Unitatilor
3 si 4;
- Suport pentru intocmirea documentelor de achizitii servicii, in cadrul Proiectului CTRF;
- Suport pentru intocmirea documentelor de achizitii servicii, in cadrul Proiectului DICA;
2. In cadrul procesului de Achizitii:
-

Asigurarea expertizei tehnice pentru evaluarea documentatiei de achizitii la solicitarea DA,
conform procedurii;

-

Transmiterea informatiilor necesare pentru elaborarea de catre DA a Planului Anual de
Achizitii;

-

Elaborarea si transmiterea la DA a documentelor de achizitie pentru achizitiile solicitate de
SST;

-

Participarea ca membru in comisiile de atribuire.

3. In cadrul procesului „Managementul resurselor umane”:
-

Completeaza zilnic condica de prezenta electronica;

-

Completeaza si aproba, dupa caz, biletele de voie;

-

Avizare pontaje;

-

Fise evaluare personal;

-

Emiterea/actualizarea Fiselor de Post pentru angajatii departamentului;
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-

Respectarea prezentului ROF, a Manualului SM si procedurilor si instructiunilor aplicabile,
a Regulamentului Intern, a Codului de conduita a salariatului din domeniul nuclear, a
Codului de etica, a politicilor anticoruptie si antifrauda stabilite;

-

Implementarea Deciziilor DG;

-

Elaborarea documentelor de recrutare personal si transmiterea acestora la DRU;

-

Stabilirea indicatorilor de performanta individuali, monitorizarea acestora si asigurarea
evaluarii personalului si emiterii fiselor de evaluare personal;

-

Implementarea Planului de Succesiune emis de DRU;

-

Participare la elaborarea reviziilor ROF.

4. In cadrul procesului „Comunicare”:
-

Contributie cu informatii la intocmirea comunicatelor de presa cu privire la activitatile
derulate de SST.

-

Asigura suport pentru intocmirea raspunsurilor catre solicitantii de informatii, in baza
prevederilor legale cu privire la accesul liber la informatii.

-

Respectarea prevederilor politicii de comunicare in relatia cu mass-media;

-

Respectarea prevederilor legate de deplasarile in strainatate si participarea la manifestari
externe;

-

Respectarea prevederilor referitoare la fluxul de comunicare interna intre Sediul Central si
Sucursale;

-

Asigurarea informatiilor actualizate pentru Raportul anual al administratorilor.

5. In cadrul procesului „Managementul Riscului”: Utilizarea aplicatiei de managementul
riscurilor (AMR) pentru documentarea riscurilor DST.
6. In cadrul procesului „Managementul schimbarilor organizationale”:Initiaza si
fundamenteaza propuneri de schimbari organizatorice.
7. In cadrul procesului „Pregatirea si perfectionarea personalului”:
-

Identifica necesarul de personal pentru desfasurarea activitatilor din cadrul
compartimentului incluzand specialitatea si nivelul de calificare si justifica necesitatea lui;

-

Instruire noi angajati in cadrul procesului de integrare a angajatilor noi sau transferati;

-

Evaluarea necesitatilor de instruire a angajatilor departamentului si transmiterea la DSRU a
propunerilor de pregatire pentru Planul anual de Pregatire si Perfectionare (PPP);

-

Intocmirea solicitarilor de participare la cursuri si transmiterea la DRU;

-

Efectuare studiu individual pentru insusirea cerintelor si prevederilor reglementarilor,
normativelor, ghidurilor de buna practica si altor tipuri de documente asociate domeniului
de activitate precum si a regulamentelor, codurilor, politicilor interne aplicabile in cadrul
SNN.

8. In cadrul procesului „IT”:
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-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimen-tului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNN sau a unor terti, incredintata spre utilizare,
prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

-

-

Utilizarea aplicatiilor electronice conform cerintelor (ex. Evidenta Autorizatii, Evidenta
Actiuni);

-

Respectarea cerintelor de utilizare a infrastructurii hardware, software si de comunicatii
pusa la dispozitie.

9. In cadrul procesului „Managementul documentelor si inregistrarilor”:
-

Se asigura ca rezultatele activitatilor sunt inregistrate;

-

Mentine evidenta documentelor;

-

Aplica procedurile privind verificarea, avizarea si aprobarea inregistrarilor;

-

Arhivarea in arhiva de lucru a compartimentului sau transmitere la Arhiva Generala SNN.

10. In cadrul procesului de „Dezvoltarea si monitorizarea proceselor Sistemului de
Management”:
-

Elaborarea / actualizarea procedurilor din sfera de atributii;

-

Documentarea, monitorizarea si raportarea performantei proceselor pentru care a fost
desemnat responsabil de process;

-

11. In cadrul procesului „Evaluarea Sistemului de Management”
Efectuarea activitatilor de autoevaluare a proceselor si activitatilor efectuate in cadrul DST
si elaborarea Raportului de autoevaluare DST.12. In cadrul procesului “Control Intern
Managerial”

-

evalueaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;
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-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice
proprii.elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.
13. In cadrul procesului “Prevenire si protectie”
Instruirea periodica a personalului in domeniile SSM si SU si completarea fiselor
individuale SSM si SU;
Efectuarea controlului medical periodic.
14. In cadrul procesului“Protectie / securitate fizica si informatii clasificate” Respectarea
prevederilor referitoare la regulile de acces in unitatile SNN
Respectarea prevederilor referitoare la documentele clasificate, documentele confidentiale
si informatiile privilegiate;
Respectarea prevederilor referitoare la politica de securitate IT;
Respectarea politicii si procedurilor GDPR;
Participarea la cursurile specifice in domeniul protectiei informatiilor clasificate.
15. In cadrul procesului “Managementul Resurselor Financiare”
Stabilirea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli si transmitrea informatiilor la DRFB
pentru consolidarea BVC si a rectificarilor BVC;
Elaborarea si predarea documentelor justificative pentru cheltuielile de deplasare.

7.

16. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor, actiunilor corective si
preventive”

-

Informarea periodica a conducerii cu privire la stadiul actiunilor monitorizate de catre DST;

-

Escaladarea la conducerea SNN a oricarei neconformitati cu impact semnificativ negativ
asupra securitatii nucleare, protectiei personalului, protectiei mediului, indeplinirii
obiectivelor sau functionarii sistemului de management.

-

Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii procesului
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17. In cadrul procesului “Servicii juridice”
- Solicita acordarea de asistenta si/sau consultanta juridica de specialitate, precum si/sau, dupa
caz, de emitere de opinii pe probleme punctuale, la Departamentul de Avizare si Legalitate
Documente.

18. In cadrul procesului “Servicii administrative”
- Initiaza documentele necesare pentru asigurarea obiectelor de inventar in spatiile de lucru
administrate de DST (mobilier, calculatoare, rechizite, etc.)
Transmite solicitarile cu privire la necesitatea de intretinere / reparatii a biroului fizic al DST
- Solicita transport cu mijloacele de transport din parcul auto al SNN Sediul Central pentru
deplasari in interes de serviciu ale personalului DST

2. Directia Tehnica –Sucursala CNE Cernavoda
2.1. Obiect de activitate:
Directia Tehnica din cadrul Sucursalei CNE Cernavoda asigura:
-

Pastrarea marginilor de operare si proiect pentru toate sistemele din responsabilitate.

-

Asigurarea suportului tehnic adecvat pentru producerea energiei electrice pe termen
lung in conditii sigure si fiabile.

Responsabilitatea principala a departamentelor Directiei Tehnice din cadrul Sucursalei CNE
Cernavoda este de a acorda suport tehnic celorlalte departamente ale centralei prin intermediul
departamentelor proprii : Sisteme de Proces, Inginerie de Componente, Proietare si Suport
Tehnic, conform documentelor centralei (Documente de referinta (RD), Instructiuni pe centrala
(SI), Proceduri interne departamentale (IDP).
Conducerea centralei se asteapta ca in cadrul suportului tehnic acordat, recomandarile tehnice
sa fie de calitate, eficiente si conservative
Rolul, responsabilitatile si asteptarile pentru personalul din carul departamentelor DT sunt
descrise in sectiuni dedicate

Directia Tehnica este condusa de Directorul Tehnic, acesta fiind subordonat direct Directorului
de Operare. p Pentru a acorda suport tehnic necesar, directia este organizata pe patru trei
departamente , un serviciu si un grup de imbunatatire performante dupa cum urmeaza :
Departamentul Sisteme de Proces (DSP);
1. Departamentul Inginerie de Componente (DIC);
2. Departamentul Proiectare si Suport Tehnic (DPST);
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3. Grupul de Imbunatatire Performante (GIP)

2.1.1. Departamentul Sisteme de Proces (DSP)
Are ca rol principal si isi asuma responsabilitatea pentru asigurarea functionarii sigura si fiabila
a sistemelor centralei, din responsabilitate.
Atributii, competente, responsabilitati:
-

Dezvoltarea si implementarea programelor de monitorizare stare de sanatate pentru
sistemele din responsabilitate (SHMP);

-

Asigurarea respectarii proiectului, mentinerea functionarii centralei in limitele de proiect si
de siguranta; in cazul in care este necesar, initiaza modificari de proiect, propunand solutii
la nivel conceptual;

-

Implicarea in coordonarea proiectelor complexe ale centralei;

-

Coordonarea activitatilor de investigare conditii anormale legate de sistemele din
responsabilitate (echipa “Engineering Fix it Nnow”);

-

Asigurarea “inginerei de componente” (in afara departamentului cu acelasi nume), pentru
toate acele componente, structuri sau echipamente ale centralei cu caracter specific
(urmareste performanta individuala a componentelor, emite programe de intretinere
preventiva/predictiva pentru componentele respective).

DSP este subordonat direct Directorului Tehnic.
Din punct de vedere organizational, Departamentul Sisteme de Proces este impartit in sase mari
servicii, fiecare acoperind (din punct de vedere al responsabilitatii) domenii specifice legate de
procesele din centrala ce concura la producerea energiei electrice de origine nucleara.
Astfel, Departamentul de Sisteme de Proces este format din 6 compartimente:
1. Serviciul Sisteme Nucleare
2. Serviciul Sisteme Electrice
3. Serviciul Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport
4. Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala
5. Serviciul Sisteme Speciale de Securitate
6. Biroul Grupuri Diesel

2.1.1.1. Serviciul Sisteme Nucleare
Este responsabil de:
-

Dezvoltarea programelor individuale de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor din
responsabilitate, prin documentarea cerintelor operationale, efectuarea inspectiilor
periodice, stabilirea masuratorilor si parametrilor adecvati, analizarea datelor sistemului si
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intocmirea unei inregistrari istorice a sistemului folosind un binder de sistem (format
electronic sau hartie);
-

Raportarea in mod regulat conducerii centralei starea de sanatate a sistemelor din
responsabilitate;

-

Asigurarea asistentei tehnice Departamentelor de Operare, Intretinere si Proiectare pentru
rezolvarea conditiilor degradate ale sistemelor din responsabilitate, in vederea realizarii
obiectivelor de performanta ale sistemului.

-

Mentinerea comunicarea cu inginerii de sistem din alte centrale CANDU pentru a obtine
beneficii maxime din experienta lor.

-

Mentinerea comunicarea cu inginerii de sistem din alte centrale CANDU pentru a obtine
beneficii maxime din experienta lor.

2.1.1.2. Serviciul Sisteme Electrice (SSE)
Este responsabil de:
-

Dezvoltarea programelor individuale de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor din
responsabilitate, prin documentarea cerintelor operationale, efectuarea inspectiilor
periodice, stabilirea masuratorilor si parametrilor adecvati, analizarea datelor sistemului si
intocmirea unei inregistrari istorice a sistemului folosind un binder de sistem (format
electronic sau hartie);

-

Raportarea in mod regulat conducerii centralei starea de sanatate a sistemelor din
responsabilitate;

-

Asigurarea asistentei tehnice Departamentelor de Operare, Intretinere si Proiectare pentru
rezolvarea conditiilor degradate ale sistemelor din responsabilitate, in vederea realizarii
obiectivelor de performanta ale sistemului.

-

Mentinerea comunicarea cu inginerii de sistem din alte centrale CANDU pentru a obtine
beneficii maxime din experienta lor.

2.1.1.3. Serviciul Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport (STSCS)
Este responsabil de:
-

Dezvoltarea programelor individuale de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor din
responsabilitate, prin documentarea cerintelor operationale, efectuarea inspectiilor
periodice, stabilirea masuratorilor si parametrilor adecvati, analizarea datelor sistemului si
intocmirea unei inregistrari istorice a sistemului folosind un binder de sistem (format
electronic sau hartie);

-

Raportarea in mod regulat conducerii centralei starea de sanatate a sistemelor din
responsabilitate;
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-

Asigurarea asistentei tehnice Departamentelor de Operare, Intretinere si Proiectare pentru
rezolvarea conditiilor degradate ale sistemelor din responsabilitate, in vederea realizarii
obiectivelor de performanta ale sistemului.

-

Mentinerea comunicarea cu inginerii de sistem din alte centrale CANDU pentru a obtine
beneficii maxime din experienta lor.

2.1.1.4. Serviciul Sisteme Digitale si Instrumentatie Speciala (SSDPIS)
Este responsabil de:
-

Dezvoltarea programelor individuale de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor din
responsabilitate, prin documentarea cerintelor operationale, efectuarea inspectiilor
periodice, stabilirea masuratorilor si parametrilor adecvati, analizarea datelor sistemului si
intocmirea unei inregistrari istorice a sistemului folosind un binder de sistem (format
electronic sau hartie);

-

Raportarea in mod regulat conducerii centralei starea de sanatate a sistemelor din
responsabilitate;

-

Asigurarea asistentei tehnice Departamentelor de Operare, Intretinere si Proiectare pentru
rezolvarea conditiilor degradate ale sistemelor din responsabilitate, in vederea realizarii
obiectivelor de performanta ale sistemului.

-

Mentinerea comunicarea cu inginerii de sistem din alte centrale CANDU pentru a obtine
beneficii maxime din experienta lor.

2.1.1.5. Serviciul Sisteme Speciale de Securitate (SSSS)
Este responsabil de:
-

Dezvoltarea programelor individuale de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor din
responsabilitate, prin documentarea cerintelor operationale, efectuarea inspectiilor
periodice, stabilirea masuratorilor si parametrilor adecvati, analizarea datelor sistemului si
intocmirea unei inregistrari istorice a sistemului folosind un binder de sistem (format
electronic sau hartie);

-

Raportarea in mod regulat conducerii centralei starea de sanatate a sistemelor din
responsabilitate;

-

Asigurarea asistentei tehnice Departamentelor de Operare, Intretinere si Proiectare pentru
rezolvarea conditiilor degradate ale sistemelor din responsabilitate, in vederea realizarii
obiectivelor de performanta ale sistemului.

2.1.1.6. Biroul Grup Generatori Diesel (BGD)
Este responsabil de:
-

Dezvoltarea programelor individuale de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor din
responsabilitate, prin documentarea cerintelor operationale, efectuarea inspectiilor
periodice, stabilirea masuratorilor si parametrilor adecvati, analizarea datelor sistemului si
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intocmirea unei inregistrari istorice a sistemului folosind un binder de sistem (format
electronic sau hartie);
-

Raportarea in mod regulat conducerii centralei starea de sanatate a sistemelor din
responsabilitate;

-

Asigurarea asistentei tehnice Departamentelor de Operare, Intretinere si Proiectare pentru
rezolvarea conditiilor degradate ale sistemelor din responsabilitate, in vederea realizarii
obiectivelor de performanta ale sistemului.

-

Mentinerea comunicarea cu inginerii de sistem din alte centrale CANDU pentru a obtine
beneficii maxime din experienta lor.

2.1.2 Departamentul Proiectare si Suport Tehnic (DPST)
Este responsabil cu coordonarea, administrarea si realizarea tuturor activitatilor aferente
procesului de control al configuratie de proiectare.
Departamentul Proiectare si Suport Tehnic (DPST) este responsabil cu coordonarea,
administrarea si realizarea tuturor activitatilor aferente procesului de control al configuratie de
proiectare.
In plus, DPST asigura coordonarea si desfasurarea si a urmatoarelor activitati:
•
•

supravegherea in exploatare a constructiilor nucleare, civile si hidrotehnice;
autorizarea personalului si a componentelor in conformitate cu cerintele PT-ISCIR;

DPST este subordonat direct Directorului Tehnic CNE Cernavoda.
DPST cuprinde 4 compartimente:
-

Serviciul Proiectare Mecanica si Conducte (SPMC);

-

Serviciul Poiectare Electrica si Automatizari (SPEA);

-

Serviciul Suport Proiectare (SSP)

-

Birou Inginerie de Constructii (BIC).

2.1.2.1. Serviciul Proiectare Mecanica si Conducte (SPMC)
Este responsabil cu: Intocmirea solutiilor tehnice de detaliu pentru modificarile de proiect
permanente ale structurilor, componentelor mecanice si circuite de conducte, in limitele
cerintelor de proiectare, codurilor, standardelor, autorizatiilor sau altor restrictii impuse de
cerinte de securitate nucleara.
Principalele atributii, competente si responsabilitati ale Serviciului Proiectare Mecanica si
Conducte sunt reflectate in urmatoarele procese:
-

Controlul configuratiei de proiectare (RD-01364-T005);

-

Administrarea proiectelor de investitii (RD-01364-A006);
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2.1.2.2. Serviciul Proiectare Electrica si Automatizari
Este responsabil cu: Intocmirea solutiilor tehnice de detaliu pentru modificarile de proiect
permanente ale sistemelor/ componentelor electrice si de automatizari, sisteme digitale, in
limitele cerintelor de proiectare, codurilor, standardelor, autorizatiilor sau altor restrictii impuse
de cerinte de securitate nucleara.
Principalele atributii, competente si responsabilitati ale Serviciului Proiectare Electrica si
Automatizari sunt reflectate in urmatoarele procese:
-

Controlul configuratiei de proiectare (RD-01364-T005);

-

Administrarea proiectelor de investitii (RD-01364-A006);

2.1.2.3. Serviciul Suport Proiectare
Este responsabil cu: Mentinerea controlului configuratiei de proiectare si urmarirea aplicarii
cerintelor procesului de catre personalul centralei, verificarea independenta a solutiilor de
proiectare, supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sub presiune si de ridicat,
asigurarea interfetei cu ISCIR, supravegherea tehnica protectie la incendiu, activitati de
intocmire desene noi, revizuire desene existente si plotarea acestora pentru aprobare, pentru
toate departamentele centralei, cu responsabilitatile aferente acestor activitati.
Principalele atributii, competente si responsabilitati ale Serviciului Suport Proiectare sunt
reflectate in urmatoarele procese:
-

Controlul configuratiei de proiectare (RD-01364-T005);

-

Administarea autorizatiilor de securitate nucleara (RD-01364-L008);

-

Controlul interfetelor externe (RD-01364-Q008)

2.1.2.5. Biroul Inginerie de Constructii (BIC)
Este responsabil cu: Intocmirea solutiilor tehnice de detaliu pentru modificarile de proiect
permanente ale constructiilor (beton si metal), in limitele cerintelor de proiectare, codurilor,
standardelor, autorizatiilor sau altor restrictii impuse de cerinte de securitate nucleara si
activitati specifice de inginerie de sistem pentru sistemele tehnologice si hidrotehnice.
Principalele atributii, competente si responsabilitati ale Biroului Inginerie de Constructii sunt
reflectate in urmatoarele procese:
-

Controlul configuratiei de proiectare (RD-01364-T005);

-

Mentinerea fiabilitatii sistemelor, structurilor si componentelor (RD-01364-T010).

-

Administrarea proiectelor de investitii (RD-01364-A006);
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2.1.2.4. Departamentul Inginerie de Componente (DIC)
Este responsabil pentru definirea, documentarea si coordonarea procesului de mentinere a
fiabilitatii sistemelor, structurilor si componentelor critice, cu impact in functionarea sigura si
eficienta din punct de vedere economic a centralei (RD-01364-T010).
In acest scop sunt dezvoltate si implementate programe tehnice de intretinere preventiva, de
management al duratei de viata si de inspectie periodica pentru componentele generice active
si pasive din responsabilitate.
Departamentul Inginerie de Componente este subordonat Directorului Tehnic.
DIC cuprinde 5 compartimente:
-

Serviciul Echipamente Rotative (SER) este responsabil pentru:

-

Serviciul Componente Electrice si de Automatizare Active (SCEICA) este responsabil
pentru:

-

Serviciul Componente Pasive (SCP);

-

Serviciul Programe Suport (SPS)

-

Serviciul Vane (SV).

2.1.3.1. Serviciul Echipamente Rotative (SER)
Este responsabil pentru:
-

Dezvoltarea programelor tehnice de intretinere preventiva si inspectie pentru componentele
critice generice din responsabilitate (pompe, compresoare, uscatoare de aer, unitati de
ventilatie si conditionare aer, filtre, etc.)

-

Dezvoltarea si implementarea programelor de monitorizare stare de sanatate pentru
componentele generice critice din responsabilitate.

-

Asigurarea suportului si expertizei tehnice pentru inginerii de sistem, dar si pentru executia
activitatilor de intretinere, inspectie si testare aferente componentelor și echipamentelor din
responsabilitate

-

Identificarea imbunatatirilor de proiect referitoare la operarea si intretinerea componentelor
din responsabilitate, in urma consultarii cu inginerul de sistem responsabil, prin procesul de
modificari de proiect

-

Mentinerea legaturilor si a schimbului de cunostinte/ experienta de exploatare cu alte
centrale din lume, cu fabricantii de echipamente si cu grupurile de experti in domeniu,
existente pe plan international

2.1.3.2. Serviciul Componente Electrice si de Automatizare Active (SCEICA)
Este responsabil pentru:
-

Dezvoltarea programelor tehnice de intretinere preventiva si de inspectie pentru
componentele critice generice din responsabilitate (componente de automatizare:
traductoare si comutatoare de proces, regulatoare electronice, cartele electronice, dulapuri
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de automatizare BOP U1; componente electrice: cabluri, motoare de joasa si de medie
tensiune, celule de alimentare medie tensiune si joasa tensiune, etc.).
-

Dezvoltarea programului de management durata de viata pentru cabluri.

-

Dezvoltarea si implementarea programelor de monitorizare stare de sanatate pentru
componentele generice critice din responsabilitate.

-

Asigurarea suportului si expertizei tehnice pentru inginerii de sistem, dar si pentru executia
activitatilor de intretinere, inspectie si testare aferente componentelor și echipamentelor din
responsabilitate.

-

Identificarea imbunatatirilor de proiect referitoare la operarea si intretinerea componentelor
din responsabilitate, in urma consultarii cu inginerul de sistem responsabil, prin procesul de
modificari de proiect.

-

Mentinerea legaturilor si a schimbului de cunostinte/ experienta de exploatare cu alte
centrale din lume, cu fabricantii de echipamente si cu grupurile de experti in domeniu,
existente pe plan international.

2.1.3.3. Serviciul Componente Pasive (SCP)
Este responsabil pentru:
-

Dezvoltarea programelor tehnice de inspectie si de management al duratei de viata pentru
componentele critice generice din responsabilitate (componente pasive: canale de
combustibil, fideri, generatori de abur, schimbatoare de caldura, supraveghere conducte
unde sunt incluse: suporti, snubberi, conducte ingropate, compensatori de dilatare, tubing,
flow-accelerated corrosion, etc.).

-

Dezvoltarea si implementarea programelor de monitorizare stare de sanatate pentru
componentele pasive din responsabilitate.

-

Asigurarea suportului si expertizei tehnice pentru inginerii de sistem, dar si pentru executia
activitatilor de intretinere, inspectie si testare aferente componentelor și echipamentelor din
responsabilitate.

-

Identificarea imbunatatirilor de proiect referitoare la operarea si intretinerea componentelor
din responsabilitate, in urma consultarii cu inginerul de sistem responsabil, prin procesul de
modificari de proiect.

2.1.3.4. Serviciul Programe Suport (SPS)
Este responsabil pentru:
-

Dezvoltarea si implementarea programelor de coordonare pentru: Managementul Duratei
de Viata (PLiM), Programul de inspectie Periodica (PIP) Intretinere Preventiva (PM),
Intretinere Predictiva (PdM).

-

Dezvoltarea programelor tehnice suport pentru mentinerea fiabilitatii echipamentelor si
componentelor critice (Program EQ si Shelf Life).
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-

Coordonarea procesului de mentinere a fiabilitatii SSC.

-

Dezvoltarea si implementarea programelor de monitorizare stare de sanatate pentru
programele suport si de coordonare din responsabilitate.

-

Asigurarea suportului si expertizei tehnice pentru inginerii de sistem, dar si pentru executia
activitatilor de intretinere, inspectie si testare aferente componentelor cu cerinte de
calificare la mediu.

-

Identificarea imbunatatirilor de proiect referitoare la operarea si intretinerea componentelor
cu cerinte de calificare la mediu, in urma consultarii cu inginerul de sistem responsabil, prin
procesul de modificari de proiect.

-

Mentinerea legaturilor si a schimbului de cunostinte/ experienta de exploatare cu alte
centrale din lume, cu fabricantii de echipamente si cu grupurile de experti in domeniu,
existente pe plan international.

2.1.3.5. Serviciul Vane (SV)
Este responsabil pentru:
-

Dezvoltarea programelor tehnice de intretinere preventiva si de inspectie pentru
componentele critice generice din responsabilitate (vane actionate pneumatic, vane
actionate cu motor electric, vane manual, supape, vane de retinere, etc.).

-

Dezvoltarea si implementarea programelor de monitorizare stare de sanatate pentru
componentele generice critice din responsabilitate.

-

Asigurarea suportului si expertizei tehnice pentru inginerii de sistem, dar si pentru executia
activitatilor de intretinere, inspectie si testare aferente componentelor și echipamentelor din
responsabilitate.

-

Identificarea imbunatatirilor de proiect referitoare la operarea si intretinerea componentelor
din responsabilitate, in urma consultarii cu inginerul de sistem responsabil, prin procesul de
modificari de proiect.

-

Mentinerea legaturilor si a schimbului de cunostinte/ experienta de exploatare cu alte
centrale din lume, cu fabricantii de echipamente si cu grupurile de experti in domeniu,
existente pe plan international.

2.2.

Atributii, Competente, Responsabilitati

2.2.1 Departamentul de Sisteme de Proces
1.
In cadrul
“Procesului de mentinere a fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor ”:
- Identificarea componentelor critice pe sistemele din responsabilitate;
-

Monitorizarea starii de sanatate a sistemelor si componentelor din responsabilitate si
documentarea in rapoartele de sanatate (SHMR);
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-

Prezentarea Raportului de Sanatate a Sistemului in Comitetul de evaluare a starii de sanatate
a Centralei (PHC);

-

Realizarea analizei defectarii componentelor critice la nivel de subcomponenta prin analiza
de defectare functionala (FFA), verificand cerintele de intretinere, inspectie sau testare,
necesare pentru a asigura functia de proiect;

-

Stabilirea in planul de monitorizare a starii de sanatate a sistemului (SHMP) a obiectivelor
de performanta si a criteriilor de acceptare in vederea evaluarii performantelor si a conditiei
SSC;

-

Emiterea programelor tehnice de imbunatatire a fiabilitatii SSC din responsabilitate
(program de intretinere preventiva (PM), program de testare obligatorie);

-

Revizuirea programelor tehnice in baza OPEX, modificarilor de reglementari, rezultatelor
studiilor si evaluarilor de specialitate.

-

Initierea de modificari ale programelor tehnice si/sau ale proiectului si urmarirea acestora
in cadrul SHMR.

-

Asigurarea conformarii programelor tehnice cu documentele de licentiere, standardele,
prescriptiile sau alte cerinte legale in vigoare;

-

Monitorizarea planificarii activitatilor de intretinere PM sau corective, a caror neexecutie ar
avea impact asupra starii de sanatate a SSC programelor din responsabilitate;

-

Identificare neconformitati si analizarea cauzelor ce au generat deficiente programelor
tehnice (inclusiv in zonele de lucru la interfata: proces de control chimic, proces de
planificare, etc.);

-

Efectuarea de inspectii in teren pentru determinarea starii si conditiei SSC;

-

Stabilirea actiunilor corective /preventive pentru rezolvarea problemelor SSC si
programelor tehnice;

-

Mentinerea contactelor cu industria pentru identificarea imbunatatirilor pentru programele
din responsabilitate;

2.
In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare”:
Mentinerea controlului configuratiei SSC din responsabilitate;
Identificarea necesitatii si initierea propunerilor de modificare de proiect permanente
si/sau temporare;
Evaluarea si sustinerea prioritizarii propunerilor de modificare de proiect;
Verificarea, acceptarea modificarilor de proiect pe sistemele/ componentele din
responsabilitate, utilizand procedurile, standardele, metodele si experienta cele mai bune, si de
catre personal calificat.
Elaborarea, verificarea si acceptarea pachetului de lucru a implementarii modificarii de
proiect;
Coordonarea tuturor activitatilor asociate modificarii de proiect, punerea in functiune,
testare;
Actualizarea documentatiei de exploatare si corelarea cu planificarea implementarii in
instalatie;
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Evaluarea rezultatelor modificarii de proiect implementate.
3.
In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”:
Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata
intre activitatile / procesele pe care le coordoneaza si cerintele exteme formulate/ transmise de
partile interesate;
Asigurarea suportului in rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care
adreseaza probleme la interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea
informatiilor necesare comunicarii stadiului acestor probleme;
4.
In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:Implementarea
cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
5. In cadrul procesului Managementul Riscului:
- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
- identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;
- contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;
- identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;
- intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;
- stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;
- emit obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;
- stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
- identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
- efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
- implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
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- elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

2.2.1.1. Serviciul Sisteme Nucleare (SSN)
1. In cadrul “Procesului de mentinere a fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (SSC)”:
-

Identificarea componentelor critice pe sistemele din responsabilitate;

-

Monitorizarea starii de sanatate a sistemelor si componentelor din responsabilitate si
documentarea in rapoartele de sanatate (SHMR);

-

Prezentarea Raportului de Sanatate a Sistemului in Comitetul de evaluare a starii de sanatate
a Centralei (PHC);

-

Realizarea analizei defectarii componentelor critice la nivel de subcomponenta prin analiza
de defectare functionala (FFA), verificand cerintele de intretinere, inspectie sau testare,
necesare pentru a asigura functia de proiect;

-

Stabilirea in planul de monitorizare a starii de sanatate a sistemului (SHMP) a obiectivelor
de performanta si a criteriilor de acceptare in vederea evaluarii performantelor si a conditiei
SSC;

-

Emiterea programelor tehnice de imbunatatire a fiabilitatii SSC din responsabilitate
(program de intretinere preventiva (PM), program de testare obligatorie);

-

Revizuirea programelor tehnice in baza OPEX, modificarilor de reglementari, rezultatelor
studiilor si evaluarilor de specialitate.

-

Initierea de modificari ale programelor tehnice si/sau ale proiectului si urmarirea acestora
in cadrul SHMR.

-

Asigurarea conformarii programelor tehnice cu documentele de licentiere, standardele,
prescriptiile sau alte cerinte legale in vigoare;

-

Monitorizarea planificarii activitatilor de intretinere PM sau corective, a caror neexecutie ar
avea impact asupra starii de sanatate a SSC programelor din responsabilitate;

-

Identificarea neconformitatilor si analizarea cauzelor ce au generat deficiente programelor
tehnice (inclusiv in zonele de lucru la interfata: proces de control chimic, proces de
planificare, etc.);

-

Efectuarea de inspectii in teren pentru determinarea starii si conditiei SSC;

-

Stabilirea actiunilor corective /preventive pentru rezolvarea problemelor SSC si
programelor tehnice;

-

Mentinerea contactelor cu industria pentru identificarea imbunatatirilor pentru programele
din responsabilitate;

2.

In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare”:
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-

Mentinerea controlului configuratiei SSC din responsabilitate;

-

Identificarea necesitatii si initierea propunerilor de modificare de proiect permanente si/sau
temporare;

-

Evaluarea si sustinerea prioritizarii propunerilor de modificare de proiect;

-

Verificarea, acceptarea modificarilor de proiect pe sistemele/ componentele din
responsabilitate, utilizand procedurile, standardele, metodele si experienta cele mai bune, si
de catre personal calificat.

-

Elaborarea, verificarea si acceptarea pachetului de lucru a implementarii modificarii de
proiect;

-

Coordonarea tuturor activitatilor asociate modificarii de proiect, punerea in functiune,
testare;

-

Actualizarea documentatiei de exploatare si corelarea cu planificarea implementarii in
instalatie;

-

Evaluarea rezultatelor modificarii de proiect implementate.

3.

In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”:

-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata intre
activitatile / procesele pe care le coordoneaza si cerintele exteme formulate/ transmise de
partile interesate;

-

Asigurarea suportului in rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza
probleme la interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor
necesare comunicarii stadiului acestor probleme;

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:Implementarea
cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
5. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:Asigurarea integrarii
in documentele aflate in responsabilitatea SSN (PL, MPA, IR, RSMA, TDMOD etc) a
cerintelor din reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea
centralei.
6. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigurarea ca fiecare proces/ activitate din ariile de coordonare este evaluata periodic din
punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii
performantelor asteptate
7. In cadrul procesului “Controlul chimic”:
-

Asigurarea includerii impactului de mediu in manualele de operare a sistemelor;

-

Asigurarea includerii cerintelor de control chimic in documentatia tehnica asociata
modificarilor pe sistemele cu fluide controlate chimic;

-

Asigurarea suportulului tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel
ca sistemele din responsabilitate sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata.
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8. In cadrul procesului “Planificare la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea suportului si a resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul
de planificare din Centrala.

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la procesele de planificare;

-

Dezvoltarea si implementarea programelor si proiectelor din responsabilitate, executia
activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;

9. In cadrul procesului “Activitati de intretinere”:
-

Asigurarea ca rezultatele implementarii programelor de intretinere stabilite de catre DSP
sunt analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a acestora.

-

Asigurarea de suport tehnic atunci cand este necesar procesului de intretinere;

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la milestone-urile
subproceselor incluse in Procesul Activitati de Intretinere Ia CNE Cernavoda;

10. In cadrul “Procesului de protectie la incendiu la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea insusirii de catre personalul subordonat a regulilor de securitatea la incendiu si
monitorizeaza continuu aderenta;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile aferente compartimentului
pentru asigurarea conditiilor de prevenire a incendiilor.

-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de protectie la incendiu de catrea personalul
compartimentelor din responsabilitate.

11. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
-

Asigurarea faptului ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor care au generat-o.

-

Participarea la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor
la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigurarea implementarii la termen a actiunilor corective/ preventive de catre personalul
compartimentului si care este responsabil.

12. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de sanatate si securitate in munca de tot
personalul din subordine.

-

Monitorizarea continua a aderentei personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigurarea pregatirii personalului compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si
securitatii in munca.

-

Promovarea asteptarilor conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de sanatate si
securitate in munca si asigura suport in realizarea acestora.
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13. In cadrul “Politicilor si principiilor de operare”:Asigurarea intelegerii si suportul in
respectarea cerintelor procedurale referitoare la politicile si principiile de operare, privind
securitatea nucleara
14. In cadrul “Procesului activitatilor economico – financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evaluarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului

-

Asigurarea verificarii calitative si cantitative a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a
acestora.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizarea situatiilor centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Initierea modificarii bugetului, pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute.

-

Asigurarea incadrarii cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

15. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
-

Identificarea problemelor din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigurarea elaborarii documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.

-

Asigurarea coordonarii proiectelor de investitii.

16. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigurarea accesului la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
- Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.
17. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Participarea la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie in conformitate
cu instructiunile aprobate.

-

Intocmirea documentelor de achizitii.

-

Asigurarea identificarii tuturor cerintelor (inclusiv cerintele tehnice) si de asigurarea calitatii
cat si includerea acestora in caietele de sarcini;

-

Aprobarea/ avizarea Cererile de Procurare si verifica daca pozitiile din acestea sunt
prevazute in bugetul compartimentului;
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-

Elaborarea/ Aprobarea/ Avizarea documentatiile de atribuire sau documentele aferente
acestora din limita sa de competenta.

18. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigurarea analizei periodice, respectiv reviziei procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verificarea daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate, in masura
in care responsabilul de interfata cu organismul de reglementare care emite legile/ normele/
standarde informeaza serviciul respectiv asupra modificarilor aparute, sau daca
responsabilul de interfata este angajat al serviciului respectiv.

-

Asigurarea pentru inregistrarea si arhivarea in conformitate cu cerintele procedurale a
rezultatelor activitatilor desfasurate in aria de responsabilitate.

19. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigurarea participarii personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.

-

Asigurarea indeplinirii de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei de “Specialist Sisteme de Proces”.

20. In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive”:
-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor ce apar la
interfata cu compartimentele centralei implicate in procesul de control al materialelor
radioactive.

-

Asigurarea suportului in identificarea / eliminarea scurgerilor de fluide radioactive din
sistemele centralei si in identificarea cauzelor care conduc la cresterea volumelor de
materiale generate.

21.In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului
responsabil si asigurarea includerii acestuia in Fisa Postului.

-

Asigurarea ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabilirea incadrarii personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

22.In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
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-

Manifestarea grijii in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica
si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.

-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.

-

Asigurarea respectarii cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

23.In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Asigurarea de faptul ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile
pe care urmeaza sa le execute.

-

Asigurarea aplicarii tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

24.In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmarirea in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

25.In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

Aplicarea politicilor si principiilor de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

26.In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de pregatire
administrate pentru personalul DT (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de transport FPC0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de cazare FPC-0571
pentru delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la CNE Cernavoda.
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2.2.1.2. Serviciul Sisteme Electrice (SSE)
1.
In cadrul “Procesului de mentinere a fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (SSC)”:
-

Identificarea componentelor critice pe sistemele din responsabilitate;

-

Monitorizarea starii de sanatate a sistemelor si componentelor din responsabilitate si
documentarea in rapoartele de sanatate (SHMR);

-

Prezentarea Raportului de Sanatate a Sistemului in Comitetul de evaluare a starii de sanatate
a Centralei (PHC);

-

Realizarea analizei defectarii componentelor critice la nivel de subcomponenta prin analiza
de defectare functionala (FFA), verificand cerintele de intretinere, inspectie sau testare,
necesare pentru a asigura functia de proiect;

-

Stabilirea in planul de monitorizare a starii de sanatate a sistemului (SHMP) a obiectivelor
de performanta si a criteriilor de acceptare in vederea evaluarii performantelor si a conditiei
SSC;

-

Emiterea programelor tehnice de imbunatatire a fiabilitatii SSC din responsabilitate
(program de intretinere preventiva (PM), program de testare obligatorie);

-

Revizuirea programelor tehnice in baza OPEX, modificarilor de reglementari, rezultatelor
studiilor si evaluarilor de specialitate.

-

Initierea de modificari ale programelor tehnice si/sau ale proiectului si urmarirea acestora
in cadrul SHMR.

-

Asigurarea conformarii programelor tehnice cu documentele de licentiere, standardele,
prescriptiile sau alte cerinte legale in vigoare;

-

Monitorizarea planificarii activitatilor de intretinere PM sau corective, a caror neexecutie ar
avea impact asupra starii de sanatate a SSC programelor din responsabilitate;

-

Identificare neconformitati si analizarea cauzelor ce au generat deficiente programelor
tehnice (inclusiv in zonele de lucru la interfata: proces de control chimic, proces de
planificare, etc.);

-

Efectuarea de inspectii in teren pentru determinarea starii si conditiei SSC;

-

Stabilirea actiunilor corective /preventive pentru rezolvarea problemelor SSC si
programelor tehnice;

-

Mentinerea contactelor cu industria pentru identificarea imbunatatirilor pentru programele
din responsabilitate;

2.
-

In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare”:
Mentinerea controlului configuratiei SSC din responsabilitate;
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-

Identificarea necesitatii si initierea propunerilor de modificare de proiect permanente si/sau
temporare;

-

Evaluarea si sustinerea prioritizarii propunerilor de modificare de proiect;

-

Verificarea, acceptarea modificarilor de proiect pe sistemele/ componentele din
responsabilitate, utilizand procedurile, standardele, metodele si experienta cele mai bune, si
de catre personal calificat.

-

Elaborarea, verificarea si acceptarea pachetului de lucru a implementarii modificarii de
proiect;

-

Coordonarea tuturor activitatilor asociate modificarii de proiect, punerea in functiune,
testare;

-

Actualizarea documentatiei de exploatare si corelarea cu planificarea implementarii in
instalatie;

-

Evaluarea rezultatelor modificarii de proiect implementate.

3.

In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”:

-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata intre
activitatile/ procesele pe care le coordoneaza si cerintele exteme formulate/ transmise de
partile interesate;

-

Asigurarea suportului in rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza
probleme la interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor
necesare comunicarii stadiului acestor probleme;

3. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

4. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
-

Asigurarea integrarii in documentele aflate in responsabilitatea SSE (PL, MPA, IR, RSMA,
TDMOD etc) a cerintelor din reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate
de autorizarea centralei.

5. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

7.

Asigurarea ca fiecare proces/ activitate din ariile de coordonare este evaluata periodic din
punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii
performantelor asteptate
In cadrul procesului “Controlul chimic”:

-

Asigurarea includerii impactului de mediu in manualele de operare a sistemelor;

-

Asigurarea includerii cerintelor de control chimic in documentatia tehnica asociata
modificarilor pe sistemele cu fluide controlate chimic;

-

Asigurarea suportulului tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel
ca sistemele din responsabilitate sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata.
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8.

In cadrul procesului “Planificare la CNE Cernavoda”:

-

Asigurarea suportului si a resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul
de planificare din Centrala.

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la procesele de planificare;

-

Dezvoltarea si implementarea programelor si proiectelor din responsabilitate, executia
activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;

9.

In cadrul procesului “Activitati de intretinere”:

-

Asigurarea ca rezultatele implementarii programelor de intretinere stabilite de catre DSP
sunt analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a acestora.

-

Asigurarea de suport tehnic atunci cand este necesar procesului de intretinere;

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la milestone-urile
subproceselor incluse in Procesul Activitati de Intretinere Ia CNE Cernavoda;

10.

In cadrul “Procesului de protectie la incendiu la CNE Cernavoda”:

-

Asigurarea insusirii de catre personalul subordonat a regulilor de securitatea la incendiu si
monitorizeaza continuu aderenta;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile aferente compartimentului
pentru asigurarea conditiilor de prevenire a incendiilor.

-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de protectie la incendiu de catrea personalul
compartimentelor din responsabilitate.

11.

In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:

-

Asigurarea faptului ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor care au generat-o.

-

Participarea la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor
la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigurarea implementarii la termen a actiunilor corrective/ preventive de catre personalul
compartimentului si care este responsabil.

12.

In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:

-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de sanatate si securitate in munca de tot
personalul din subordine.

-

Monitorizarea continua a aderentei personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigurarea pregatirii personalului compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si
securitatii in munca.

-

Promovarea asteptarilor conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de sanatate si
securitate in munca si asigura suport in realizarea acestora.
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13.
In cadrul “Politicilor si principiilor de operare”: Asigurarea intelegerii si suportul in
respectarea cerintelor procedurale referitoare la politicile si principiile de operare, privind
securitatea nucleara;
14.

In cadrul “Procesului activitatilor economico – financiare la CNE Cernavoda”:

-

Evaluarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului

-

Asigurarea verificarii calitative si cantitative a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a
acestora.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizarea situatiilor centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Initierea modificarii bugetului, pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute.

-

Asigurarea incadrarii cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

15.
In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor de investitii la CNE
Cernavoda”:
-

Identificarea problemelor din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigurarea elaborarii documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.

16.

In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:

-

Asigurarea accesului la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

17.

In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:

-

Participarea la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie in conformitate
cu instructiunile aprobate.

-

Intocmirea documentelor de achizitii.

-

Asigurarea identificarii tuturor cerintelor (inclusiv cerintele tehnice) si de asigurarea calitatii
cat si includerea acestora in caietele de sarcini;
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-

Aprobarea/ avizarea Cererile de Procurare si verifica daca pozitiile din acestea sunt
prevazute in bugetul compartimentului;

-

Elaborarea/ Aprobarea/ Avizarea documentatiile de atribuire sau documentele aferente
acestora din limita sa de competenta.

18.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:

-

Asigurarea analizei periodice, respectiv reviziei procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verificarea daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate, in masura
in care responsabilul de interfata cu organismul de reglementare care emite legile/ normele/
standarde informeaza serviciul respectiv asupra modificarilor aparute, sau daca
responsabilul de interfata este angajat al serviciului respectiv.

-

Asigurarea pentru inregistrarea si arhivarea in conformitate cu cerintele procedurale a
rezultatelor activitatilor desfasurate in aria de responsabilitate.

19.

In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:

-

Asigurarea respectarii cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigurarea participarii personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.

-

Asigurarea indeplinirii de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei de “Specialist Sisteme de Proces”.

20.

In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive”:

-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor ce apar la
interfata cu compartimentele centralei implicate in procesul de control al materialelor
radioactive.

-

Asigurarea suportului in identificarea / eliminarea scurgerilor de fluide radioactive din
sistemele centralei si in identificarea cauzelor care conduc la cresterea volumelor de
materiale generate.

21.

In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:

-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului
responsabil si asigurarea includerii acestuia in Fisa Postului.

-

Asigurarea ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabilirea incadrarii personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.
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22.

In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:

-

Manifestarea grijii in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.

-

Asigurarea respectarii cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

23.

In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:

-

Asigurarea de faptul ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile
pe care urmeaza sa le execute.

-

Asigurarea aplicarii tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

24.
In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmarirea in
cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau
accident care ar putea avea impact asupra mediului.
25.
In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplicarea
politicilor si principiilor de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a
resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de
munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
26.

In cadrul procesului “Activitati administrative”:

-

Initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de pregatire
administrate pentru personalul DT (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de transport FPC0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de cazare FPC0571 pentru delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la CNE
Cernavoda.

2.2.1.3. Serviciul Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport (STSCS)
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1. In cadrul “Procesului de mentinere a fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (SSC)”:
-

Identificarea componentelor critice pe sistemele din responsabilitate;

-

Monitorizarea starii de sanatate a sistemelor si componentelor din responsabilitate si
documentarea in rapoartele de sanatate (SHMR);

-

Prezentarea Raportului de Sanatate a Sistemului in Comitetul de evaluare a starii de sanatate
a Centralei (PHC);

-

Realizarea analizei defectarii componentelor critice la nivel de subcomponenta prin analiza
de defectare functionala (FFA), verificand cerintele de intretinere, inspectie sau testare,
necesare pentru a asigura functia de proiect;

-

Stabilirea in planul de monitorizare a starii de sanatate a sistemului (SHMP) a obiectivelor
de performanta si a criteriilor de acceptare in vederea evaluarii performantelor si a conditiei
SSC;

-

Emiterea programelor tehnice de imbunatatire a fiabilitatii SSC din responsabilitate
(program de intretinere preventiva (PM), program de testare obligatorie);

-

Revizuirea programelor tehnice in baza OPEX, modificarilor de reglementari, rezultatelor
studiilor si evaluarilor de specialitate.

-

Initierea de modificari ale programelor tehnice si/sau ale proiectului si urmarirea acestora
in cadrul SHMR.

-

Asigurarea conformarii programelor tehnice cu documentele de licentiere, standardele,
prescriptiile sau alte cerinte legale in vigoare;

-

Monitorizarea planificarii activitatilor de intretinere PM sau corective, a caror neexecutie ar
avea impact asupra starii de sanatate a SSC programelor din responsabilitate;

-

Identificare neconformitati si analizarea cauzelor ce au generat deficiente programelor
tehnice (inclusiv in zonele de lucru la interfata: proces de control chimic, proces de
planificare, etc.);

-

Efectuarea de inspectii in teren pentru determinarea starii si conditiei SSC;

-

Stabilirea actiunilor corective/ preventive pentru rezolvarea problemelor SSC si
programelor tehnice;

-

Mentinerea contactelor cu industria pentru identificarea imbunatatirilor pentru programele
din responsabilitate;

2. In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare”:
-

Mentinerea controlului configuratiei SSC din responsabilitate;

-

Identificarea necesitatii si initierea propunerilor de modificare de proiect permanente si/sau
temporare;

-

Evaluarea si sustinerea prioritizarii propunerilor de modificare de proiect;
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-

Verificarea, acceptarea modificarilor de proiect pe sistemele / componentele din
responsabilitate, utilizand procedurile, standardele, metodele si experienta cele mai bune, si
de catre personal calificat.

-

Elaborarea, verificarea si acceptarea pachetului de lucru a implementarii modificarii de
proiect;

-

Coordonarea tuturor activitatilor asociate modificarii de proiect, punerea in functiune,
testare;

-

Actualizarea documentatiei de exploatare si corelarea cu planificarea implementarii in
instalatie;

-

Evaluarea rezultatelor modificarii de proiect implementate.

3. In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”:
-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata intre
activitatile/ procesele pe care le coordoneaza si cerintele exteme formulate/ transmise de
partile interesate;

-

Asigurarea suportului in rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza
probleme la interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor
necesare comunicarii stadiului acestor probleme;

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

5. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
-

Asigurarea integrarii in documentele aflate in responsabilitatea STSCS (PL, MPA, IR,
RSMA, TDMOD etc) a cerintelor din reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile,
legate de autorizarea centralei.

6. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Asigurarea ca fiecare proces/ activitate din ariile de coordonare este evaluata periodic din
punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii
performantelor asteptate

7. In cadrul procesului “Controlul chimic”:
-

Asigurarea includerii impactului de mediu in manualele de operare a sistemelor;

-

Asigurarea includerii cerintelor de control chimic in documentatia tehnica asociata
modificarilor pe sistemele cu fluide controlate chimic;

-

Asigurarea suportulului tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel
ca sistemele din responsabilitate sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata.

8. In cadrul procesului “Planificare la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea suportului si a resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul
de planificare din Centrala.
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-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la procesele de planificare;

-

Dezvoltarea si implementarea programelor si proiectelor din responsabilitate, executia
activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;

9. In cadrul procesului “Activitati de intretinere”:
-

Asigurarea ca rezultatele implementarii programelor de intretinere stabilite de catre DSP
sunt analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a acestora.

-

Asigurarea de suport tehnic atunci cand este necesar procesului de intretinere;

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la milestone-urile
subproceselor incluse in Procesul Activitati de Intretinere Ia CNE Cernavoda;

10. In cadrul “Procesului de protectie la incendiu la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea insusirii de catre personalul subordonat a regulilor de securitatea la incendiu si
monitorizeaza continuu aderenta;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile aferente compartimentului
pentru asigurarea conditiilor de prevenire a incendiilor.

-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de protectie la incendiu de catrea personalul
compartimentelor din responsabilitate.

11. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Asigurarea faptului ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor care au generat-o.

-

Participarea la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor
la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigurarea implementarii la termen a actiunilor corrective/ preventive de catre personalul
compartimentului si care este responsabil.

12. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de sanatate si securitate in munca de tot
personalul din subordine.

-

Monitorizarea continua a aderentei personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigurarea pregatirii personalului compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si
securitatii in munca.

-

Promovarea asteptarilor conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de sanatate si
securitate in munca si asigura suport in realizarea acestora.

13. In cadrul “Politicilor si principiilor de operare”:
-

Asigurarea intelegerii si suportul in respectarea cerintelor procedurale referitoare la
politicile si principiile de operare, privind securitatea nucleara;
14. In cadrul “Procesului activitatilor economico – financiare la CNE Cernavoda”:
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-

Evaluarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului

-

Asigurarea verificarii calitative si cantitative a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a
acestora.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizarea situatiilor centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Initierea modificarii bugetului, pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute.

-

Asigurarea incadrarii cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

15. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
-

Identificarea problemelor din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigurarea elaborarii documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.

16. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigurarea accesului la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

17. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Participarea la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie in conformitate
cu instructiunile aprobate.

-

Intocmirea documentelor de achizitii.

-

Asigurarea identificarii tuturor cerintelor (inclusiv cerintele tehnice) si de asigurarea calitatii
cat si includerea acestora in caietele de sarcini;

-

Aprobarea/ avizarea Cererile de Procurare si verifica daca pozitiile din acestea sunt
prevazute in bugetul compartimentului;

-

Elaborarea/ Aprobarea/ Avizarea documentatiile de atribuire sau documentele aferente
acestora din limita sa de competenta.

18. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigurarea analizei periodice, respectiv reviziei procedurilor din aria de responsabilitate.
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-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verificarea daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate, in masura
in care responsabilul de interfata cu organismul de reglementare care emite legile/ normele/
standarde informeaza serviciul respectiv asupra modificarilor aparute, sau daca
responsabilul de interfata este angajat al serviciului respectiv.

-

Asigurarea pentru inregistrarea si arhivarea in conformitate cu cerintele procedurale a
rezultatelor activitatilor desfasurate in aria de responsabilitate.

19. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigurarea participarii personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.

-

Asigurarea indeplinirii de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei de “Specialist Sisteme de Proces”.

20. In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive”:
-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor ce apar la
interfata cu compartimentele centralei implicate in procesul de control al materialelor
radioactive.

-

Asigurarea suportului in identificarea/ eliminarea scurgerilor de fluide radioactive din
sistemele centralei si in identificarea cauzelor care conduc la cresterea volumelor de
materiale generate.

21. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului
responsabil si asigurarea includerii acestuia in Fisa Postului.

-

Asigurarea ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabilirea incadrarii personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

22. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifestarea grijii in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.
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-

Asigurarea respectarii cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

23. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Asigurarea de faptul ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile
pe care urmeaza sa le execute.

-

Asigurarea aplicarii tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

24. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmarirea in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

25. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

Aplicarea politicilor si principiilor de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

26. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de pregatire
administrate pentru personalul DT (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de transport FPC0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

-

-Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de cazare FPC0571 pentru delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la CNE
Cernavoda.

2.2.1.4. Serviciul Sisteme Digitale si Instrumentatie Speciala (SSDPIS)
1. In cadrul “Procesului de mentinere a fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (SSC)”:
-

Identificarea componentelor critice pe sistemele din responsabilitate;

-

Monitorizarea starii de sanatate a sistemelor si componentelor din responsabilitate si
documentarea in rapoartele de sanatate (SHMR);

-

Prezentarea Raportului de Sanatate a Sistemului in Comitetul de evaluare a starii de sanatate
a Centralei (PHC);
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-

Realizarea analizei defectarii componentelor critice la nivel de subcomponenta prin analiza
de defectare functionala (FFA), verificand cerintele de intretinere, inspectie sau testare,
necesare pentru a asigura functia de proiect;

-

Stabilirea in planul de monitorizare a starii de sanatate a sistemului (SHMP) a obiectivelor
de performanta si a criteriilor de acceptare in vederea evaluarii performantelor si a conditiei
SSC;

-

Emiterea programelor tehnice de imbunatatire a fiabilitatii SSC din responsabilitate
(program de intretinere preventiva (PM), program de testare obligatorie);

-

Revizuirea programelor tehnice in baza OPEX, modificarilor de reglementari, rezultatelor
studiilor si evaluarilor de specialitate.

-

Initierea de modificari ale programelor tehnice si/sau ale proiectului si urmarirea acestora
in cadrul SHMR.

-

Asigurarea conformarii programelor tehnice cu documentele de licentiere, standardele,
prescriptiile sau alte cerinte legale in vigoare;

-

Monitorizarea planificarii activitatilor de intretinere PM sau corective, a caror neexecutie ar
avea impact asupra starii de sanatate a SSC programelor din responsabilitate;

-

Identificare neconformitati si analizarea cauzelor ce au generat deficiente programelor
tehnice (inclusiv in zonele de lucru la interfata: proces de control chimic, proces de
planificare, etc.);

-

Efectuarea de inspectii in teren pentru determinarea starii si conditiei SSC;

-

Stabilirea actiunilor corective /preventive pentru rezolvarea problemelor SSC si
programelor tehnice;

-

Mentinerea contactelor cu industria pentru identificarea imbunatatirilor pentru programele
din responsabilitate;
2. In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare”:

-

Mentinerea controlului configuratiei SSC din responsabilitate

-

Identificarea necesitatii si initierea propunerilor de modificare de proiect permanente si/sau
temporare;

-

Evaluarea si sustinerea prioritizarii propunerilor de modificare de proiect;

-

Verificarea, acceptarea modificarilor de proiect pe sistemele/ componentele din
responsabilitate, utilizand procedurile, standardele, metodele si experienta cele mai bune, si
de catre personal calificat.

-

Elaborarea, verificarea si acceptarea pachetului de lucru a implementarii modificarii de
proiect;

-

Coordonarea tuturor activitatilor asociate modificarii de proiect, punerea in functiune,
testare;
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-

Actualizarea documentatiei de exploatare si corelarea cu planificarea implementarii in
instalatie;

-

Evaluarea rezultatelor modificarii de proiect implementate.

-

Mentinerea controlului configuratiei de proiectare software DCC si urmarirea aplicarii
cerintelor de control al configuratiei software DCC, de catre personalul centralei;

-

Realizarea solutiilor de proiectare software DCC necesare bunei functionari a centralei;

-

Asigurarea suportului tehnic la implementarea modificarilor de proiect software DCC;

-

Coordonarea activitatilor de proiectare software DCC la interfata cu organizatii externe de
proiectare si asigurarea verificarii / acceptarii proiectelor externe;

-

Asigurarea mentinerii la zi a documentatiei de proiectare software DCC si a inregistrarilor.

3. In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”:
-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata intre
activitatile / procesele pe care le coordoneaza si cerintele exteme formulate/ transmise de
partile interesate;

-

Asigurarea suportului in rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza
probleme la interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor
necesare comunicarii stadiului acestor probleme;

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

5. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
-

Asigurarea integrarii in documentele aflate in responsabilitatea SSDPIS (PL, MPA, IR,
RSMA, TDMOD etc) a cerintelor din reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile,
legate de autorizarea centralei.

6. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Asigurarea ca fiecare proces/ activitate din ariile de coordonare este evaluata periodic din
punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii
performantelor asteptate

7. In cadrul procesului “Controlul chimic”:
-

Asigurarea includerii impactului de mediu in manualele de operare a sistemelor;

-

Asigurarea includerii cerintelor de control chimic in documentatia tehnica asociata
modificarilor pe sistemele cu fluide controlate chimic;

-

Asigurarea suportulului tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel
ca sistemele din responsabilitate sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata.

8. In cadrul procesului “Planificare la CNE Cernavoda”:
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-

Asigurarea suportului si a resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul
de planificare din Centrala.

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la procesele de planificare;

-

Dezvoltarea si implementarea programelor si proiectelor din responsabilitate, executia
activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;

9. In cadrul procesului “Activitati de intretinere”:
-

Asigurarea ca rezultatele implementarii programelor de intretinere stabilite de catre DSP
sunt analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a acestora.

-

Asigurarea de suport tehnic atunci cand este necesar procesului de intretinere;

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la milestone-urile
subproceselor incluse in Procesul Activitati de Intretinere Ia CNE Cernavoda;

10. In cadrul “Procesului de protectie la incendiu la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea insusirii de catre personalul subordonat a regulilor de securitatea la incendiu si
monitorizeaza continuu aderenta;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile aferente compartimentului
pentru asigurarea conditiilor de prevenire a incendiilor.

-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de protectie la incendiu de catrea personalul
compartimentelor din responsabilitate.

11. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Asigurarea faptului ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor care au generat-o.

-

Participarea la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor
la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigurarea implementarii la termen a actiunilor corrective/ preventive de catre personalul
compartimentului si care este responsabil.

12. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de sanatate si securitate in munca de tot
personalul din subordine.

-

Monitorizarea continua a aderentei personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigurarea pregatirii personalului compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si
securitatii in munca.

-

Promovarea asteptarilor conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de sanatate si
securitate in munca si asigura suport in realizarea acestora.

13. In cadrul “Politicilor si principiilor de operare”:

172

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

Asigurarea intelegerii si suportul in respectarea cerintelor procedurale referitoare la
politicile si principiile de operare, privind securitatea nucleara;

14. In cadrul “Procesului activitatilor economico – financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evaluarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului

-

Asigurarea verificarii calitative si cantitative a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a
acestora.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizarea situatiilor centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Initierea modificarii bugetului, pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute.

-

Asigurarea incadrarii cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

15. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
-

Identificarea problemelor din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigurarea elaborarii documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.

16. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigurarea accesului la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

17. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Participarea la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie in conformitate
cu instructiunile aprobate.

-

Intocmirea documentelor de achizitii.

-

Asigurarea identificarii tuturor cerintelor (inclusiv cerintele tehnice) si de asigurarea calitatii
cat si includerea acestora in caietele de sarcini;

-

Aprobarea/ avizarea Cererile de Procurare si verifica daca pozitiile din acestea sunt
prevazute in bugetul compartimentului;
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-

Elaborarea/ Aprobarea/ Avizarea documentatiile de atribuire sau documentele aferente
acestora din limita sa de competenta.

18. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigurarea analizei periodice, respectiv reviziei procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verificarea daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate, in masura
in care responsabilul de interfata cu organismul de reglementare care emite legile/ normele/
standarde informeaza serviciul respectiv asupra modificarilor aparute, sau daca
responsabilul de interfata este angajat al serviciului respectiv.

-

Asigurarea pentru inregistrarea si arhivarea in conformitate cu cerintele procedurale a
rezultatelor activitatilor desfasurate in aria de responsabilitate.

19. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigurarea participarii personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.

-

Asigurarea indeplinirii de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei de “Specialist isteme de Proces”.

20. In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive”:
-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor ce apar la
interfata cu compartimentele centralei implicate in procesul de control al materialelor
radioactive.

-

Asigurarea suportului in identificarea/ eliminarea scurgerilor de fluide radioactive din
sistemele centralei si in identificarea cauzelor care conduc la cresterea volumelor de
materiale generate.

21. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului
responsabil si asigurarea includerii acestuia in Fisa Postului.

-

Asigurarea ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabilirea incadrarii personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

22. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifestarea grijii in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie
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-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.

-

Asigurarea respectarii cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

23. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Asigurarea de faptul ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile
pe care urmeaza sa le execute.

-

Asigurarea aplicarii tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

24. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmarirea in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

25. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

Aplicarea politicilor si principiilor de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

26. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de pregatire
administrate pentru personalul DT (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de transport FPC0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de cazare FPC-0571
pentru delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la CNE Cernavoda.

2.2.1.5. Serviciul Sisteme Speciale de Securitate (SSSS)
1.
In cadrul “Procesului de mentinere a fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (SSC)”:
-

Identificarea componentelor critice pe sistemele din responsabilitate;
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-

Monitorizarea starii de sanatate a sistemelor si componentelor din responsabilitate si
documentarea in rapoartele de sanatate (SHMR);

-

Prezentarea Raportului de Sanatate a Sistemului in Comitetul de evaluare a starii de sanatate
a Centralei (PHC);

-

Realizarea analizei defectarii componentelor critice la nivel de subcomponenta prin analiza
de defectare functionala (FFA), verificand cerintele de intretinere, inspectie sau testare,
necesare pentru a asigura functia de proiect;

-

Stabilirea in planul de monitorizare a starii de sanatate a sistemului (SHMP) a obiectivelor
de performanta si a criteriilor de acceptare in vederea evaluarii performantelor si a conditiei
SSC;

-

Emiterea programelor tehnice de imbunatatire a fiabilitatii SSC din responsabilitate
(program de intretinere preventiva (PM), program de testare obligatorie);

-

Revizuirea programelor tehnice in baza OPEX, modificarilor de reglementari, rezultatelor
studiilor si evaluarilor de specialitate.

-

Initierea de modificari ale programelor tehnice si/sau ale proiectului si urmarirea acestora
in cadrul SHMR.

-

Asigurarea conformarii programelor tehnice cu documentele de licentiere, standardele,
prescriptiile sau alte cerinte legale in vigoare;

-

Monitorizarea planificarii activitatilor de intretinere PM sau corective, a caror neexecutie ar
avea impact asupra starii de sanatate a SSC programelor din responsabilitate;

-

Identificare neconformitati si analizarea cauzelor ce au generat deficiente programelor
tehnice (inclusiv in zonele de lucru la interfata: proces de control chimic, proces de
planificare, etc.);

-

Efectuarea de inspectii in teren pentru determinarea starii si conditiei SSC;

-

Stabilirea actiunilor corective /preventive pentru rezolvarea problemelor SSC si
programelor tehnice;

-

Mentinerea contactelor cu industria pentru identificarea imbunatatirilor pentru programele
din responsabilitate;

2. In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare”:
-

Mentinerea controlului configuratiei SSC din responsabilitate;

-

Identificarea necesitatii si initierea propunerilor de modificare de proiect permanente si/sau
temporare;

-

Evaluarea si sustinerea prioritizarii propunerilor de modificare de proiect;

-

Verificarea, acceptarea modificarilor de proiect pe sistemele/ componentele din
responsabilitate, utilizand procedurile, standardele, metodele si experienta cele mai bune, si
de catre personal calificat.
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-

Elaborarea, verificarea si acceptarea pachetului de lucru a implementarii modificarii de
proiect;

-

Coordonarea tuturor activitatilor asociate modificarii de proiect, punerea in functiune,
testare;

-

Actualizarea documentatiei de exploatare si corelarea cu planificarea implementarii in
instalatie;

-

Evaluarea rezultatelor modificarii de proiect implementate.

3. In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”:
-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata intre
activitatile/ procesele pe care le coordoneaza si cerintele exteme formulate/ transmise de
partile interesate;

-

Asigurarea suportului in rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza
probleme la interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor
necesare comunicarii stadiului acestor probleme;

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

5. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
-

Asigurarea integrarii in documentele aflate in responsabilitatea SSSS (PL, MPA, IR,
RSMA, TDMOD etc) a cerintelor din reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile,
legate de autorizarea centralei.

6. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Asigurarea ca fiecare proces/ activitate din ariile de coordonare este evaluata periodic din
punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii
performantelor asteptate
7. In cadrul procesului “Controlul chimic”:Asigurarea includerii impactului de mediu in
manualele de operare a sistemelor;
-

Asigurarea includerii cerintelor de control chimic in documentatia tehnica asociata
modificarilor pe sistemele cu fluide controlate chimic;

-

Asigurarea suportulului tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel
ca sistemele din responsabilitate sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata.

8. In cadrul procesului “Planificare la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea suportului si a resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul
de planificare din Centrala.

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la procesele de planificare;

-

Dezvoltarea si implementarea programelor si proiectelor din responsabilitate, executia
activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;
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9. In cadrul procesului “Activitati de intretinere”:
-

Asigurarea ca rezultatele implementarii programelor de intretinere stabilite de catre DSP
sunt analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a acestora.

-

Asigurarea de suport tehnic atunci cand este necesar procesului de intretinere;

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la milestone-urile
subproceselor incluse in Procesul Activitati de Intretinere Ia CNE Cernavoda;

10. In cadrul “Procesului de protectie la incendiu la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea insusirii de catre personalul subordonat a regulilor de securitatea la incendiu si
monitorizeaza continuu aderenta;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile aferente compartimentului
pentru asigurarea conditiilor de prevenire a incendiilor.

-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de protectie la incendiu de catrea personalul
compartimentelor din responsabilitate.

11. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Asigurarea faptului ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor care au generat-o.

-

Participarea la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor
la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigurarea implementarii la termen a actiunilor corrective/ preventive de catre personalul
compartimentului si care este responsabil.

12. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de sanatate si securitate in munca de tot
personalul din subordine.

-

Monitorizarea continua a aderentei personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigurarea pregatirii personalului compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si
securitatii in munca.

-

Promovarea asteptarilor conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de sanatate si
securitate in munca si asigura suport in realizarea acestora.

13. In cadrul “Politicilor si principiilor de operare”:
-

Asigurarea intelegerii si suportul in respectarea cerintelor procedurale referitoare la
politicile si principiile de operare, privind securitatea nucleara;

14. In cadrul “Procesului activitatilor economico – financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evaluarea resurselor financiare necesare
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-

desfasurarii activitatilor aflate in aria de responsabilitate si le include in propunerile de buget
ale compartimentului

-

Asigurarea verificarii calitative si cantitative a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a
acestora.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizarea situatiilor centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Initierea modificarii bugetului, pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute.

-

Asigurarea incadrarii cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

15. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
-

Identificarea problemelor din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigurarea elaborarii documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.

-

Asigurarea coordonarii proiectelor de investitii.

16. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigurarea accesului la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

17. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Participarea la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie in conformitate
cu instructiunile aprobate.

-

Intocmirea documentelor de achizitii.

-

Asigurarea identificarii tuturor cerintelor (inclusiv cerintele tehnice) si de asigurarea calitatii
cat si includerea acestora in caietele de sarcini;

-

Aprobarea/ avizarea Cererile de Procurare si verifica daca pozitiile din acestea sunt
prevazute in bugetul compartimentului;

-

Elaborarea/ Aprobarea/ Avizarea documentatiile de atribuire sau documentele aferente
acestora din limita sa de competenta.

18. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
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-

Asigurarea analizei periodice, respectiv reviziei procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verificarea daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate, in masura
in care responsabilul de interfata cu organismul de reglementare care emite legile/ normele/
standarde informeaza serviciul respectiv asupra modificarilor aparute, sau daca
responsabilul de interfata este angajat al serviciului respectiv.

-

Asigurarea pentru inregistrarea si arhivarea in conformitate cu cerintele procedurale a
rezultatelor activitatilor desfasurate in aria de responsabilitate.

19. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigurarea participarii personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.

-

Asigurarea indeplinirii de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei de “Specialist Sisteme de Proces”.

20. In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive”:
-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor ce apar la
interfata cu compartimentele centralei implicate in procesul de control al materialelor
radioactive.

-

Asigurarea suportului in identificarea/ eliminarea scurgerilor de fluide radioactive din
sistemele centralei si in identificarea cauzelor care conduc la cresterea volumelor de
materiale generate.

21. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului
responsabil si asigurarea includerii acestuia in Fisa Postului.

-

Asigurarea ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabilirea incadrarii personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

22. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifestarea grijii in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.
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-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.

-

Asigurarea respectarii cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

23. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Asigurarea de faptul ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile
pe care urmeaza sa le execute.

-

Asigurarea aplicarii tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

24. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmarirea in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

25. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

Aplicarea politicilor si principiilor de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

26. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de pregatire
administrate pentru personalul DT (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de transport FPC0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de cazare FPC-0571
pentru delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la CNE Cernavoda.

2.2.1.6. Birou Grup Generatori Diesel (BGD)
1. In cadrul “Procesului de mentinere a fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (SSC)”:
-

Identificarea componentelor critice pe sistemele din responsabilitate;
181

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

Monitorizarea starii de sanatate a sistemelor si componentelor din responsabilitate si
documentarea in rapoartele de sanatate (SHMR);

-

Prezentarea Raportului de Sanatate a Sistemului in Comitetul de evaluare a starii de sanatate
a Centralei (PHC);

-

Realizarea analizei defectarii componentelor critice la nivel de subcomponenta prin analiza
de defectare functionala (FFA), verificand cerintele de intretinere, inspectie sau testare,
necesare pentru a asigura functia de proiect;

-

Stabilirea in planul de monitorizare a starii de sanatate a sistemului (SHMP) a obiectivelor
de performanta si a criteriilor de acceptare in vederea evaluarii performantelor si a conditiei
SSC;

-

Emiterea programelor tehnice de imbunatatire a fiabilitatii SSC din responsabilitate
(program de intretinere preventiva (PM), program de testare obligatorie);

-

Revizuirea programelor tehnice in baza OPEX, modificarilor de reglementari, rezultatelor
studiilor si evaluarilor de specialitate.

-

Initierea de modificari ale programelor tehnice si/sau ale proiectului si urmarirea acestora
in cadrul SHMR.

-

Asigurarea conformarii programelor tehnice cu documentele de licentiere, standardele,
prescriptiile sau alte cerinte legale in vigoare;

-

Monitorizarea planificarii activitatilor de intretinere PM sau corective, a caror neexecutie ar
avea impact asupra starii de sanatate a SSC programelor din responsabilitate;

-

Identificare neconformitati si analizarea cauzelor ce au generat deficiente programelor
tehnice (inclusiv in zonele de lucru la interfata: proces de control chimic, proces de
planificare, etc.);

-

Efectuarea de inspectii in teren pentru determinarea starii si conditiei SSC;

-

Stabilirea actiunilor corective/ preventive pentru rezolvarea problemelor SSC si
programelor tehnice;

-

Mentinerea contactelor cu industria pentru identificarea imbunatatirilor pentru programele
din responsabilitate;

2. In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare”:
-

Mentinerea controlului configuratiei SSC din responsabilitate;

-

Identificarea necesitatii si initierea propunerilor de modificare de proiect permanente si/sau
temporare;

-

Evaluarea si sustinerea prioritizarii propunerilor de modificare de proiect;

-

Verificarea, acceptarea modificarilor de proiect pe sistemele/ componentele din
responsabilitate, utilizand procedurile, standardele, metodele si experienta cele mai bune, si
de catre personal calificat.
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-

Elaborarea, verificarea si acceptarea pachetului de lucru a implementarii modificarii de
proiect;

-

Coordonarea tuturor activitatilor asociate modificarii de proiect, punerea in functiune,
testare;

-

Actualizarea documentatiei de exploatare si corelarea cu planificarea implementarii in
instalatie;

-

Evaluarea rezultatelor modificarii de proiect implementate.

3. In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”:
-

Asigurarea suportului responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata intre
activitatile/ procesele pe care le coordoneaza si cerintele exteme formulate/ transmise de
partile interesate;

-

Asigurarea suportului in rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza
probleme la interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor
necesare comunicarii stadiului acestor probleme;

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
- Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
5. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
-

Asigurarea integrarii in documentele aflate in responsabilitatea BGD (PL, MPA, IR, RSMA,
TDMOD etc) a cerintelor din reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate
de autorizarea centralei.

6. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Asigurarea ca fiecare proces/ activitate din ariile de coordonare este evaluata periodic din
punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii
performantelor asteptate

7. In cadrul procesului “Controlul chimic”: Asigurarea includerii impactului de mediu in
manualele de operare a sistemelor;
-

Asigurarea includerii cerintelor de control chimic in documentatia tehnica asociata
modificarilor pe sistemele cu fluide controlate chimic;

-

Asigurarea suportulului tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel
ca sistemele din responsabilitate sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata.

8. In cadrul procesului “Planificare la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea suportului si a resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul
de planificare din Centrala.

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la procesele de planificare;

-

Dezvoltarea si implementarea programelor si proiectelor din responsabilitate, executia
activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;
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9. In cadrul procesului “Activitati de intretinere”:
-

Asigurarea ca rezultatele implementarii programelor de intretinere stabilite de catre DSP
sunt analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a acestora.

-

Asigurarea de suport tehnic atunci cand este necesar procesului de intretinere;

-

Urmarirea si asigurarea aderentei personalului compartimentului la milestone-urile
subproceselor incluse in Procesul Activitati de Intretinere Ia CNE Cernavoda;

10. In cadrul “Procesului de protectie la incendiu la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea insusirii de catre personalul subordonat a regulilor de securitatea la incendiu si
monitorizeaza continuu aderenta;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile aferente compartimentului
pentru asigurarea conditiilor de prevenire a incendiilor.

-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de protectie la incendiu de catrea personalul
compartimentelor din responsabilitate.

11. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Asigurarea faptului ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor care au generat-o.

-

Participarea la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor
la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigurarea implementarii la termen a actiunilor corrective / preventive de catre personalul
compartimentului si care este responsabil.

12. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procesului de sanatate si securitate in munca de tot
personalul din subordine.

-

Monitorizarea continua a aderentei personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigurarea pregatirii personalului compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si
securitatii in munca.

-

Promovarea asteptarilor conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de sanatate si
securitate in munca si asigura suport in realizarea acestora.

13. In cadrul “Politicilor si principiilor de operare”:
-

Asigurarea intelegerii si suportul in respectarea cerintelor procedurale referitoare la
politicile si principiile de operare, privind securitatea nucleara;

14. In cadrul “Procesului activitatilor economico – financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evaluarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului
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-

Asigurarea verificarii calitative si cantitative a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a
acestora.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizarea situatiilor centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Initierea modificarii bugetului, pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute.

-

Asigurarea incadrarii cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

15. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
-

Identificarea problemelor din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigurarea elaborarii documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.

16. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigurarea accesului la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

17. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Participarea la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie in conformitate
cu instructiunile aprobate.

-

Intocmirea documentelor de achizitii.

-

Asigurarea identificarii tuturor cerintelor (inclusiv cerintele tehnice) si de asigurarea calitatii
cat si includerea acestora in caietele de sarcini;

-

Aprobarea/ avizarea Cererile de Procurare si verifica daca pozitiile din acestea sunt
prevazute in bugetul compartimentului;

-

Elaborarea/ Aprobarea/ Avizarea documentatiile de atribuire sau documentele aferente
acestora din limita sa de competenta.

18. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigurarea analizei periodice, respectiv reviziei procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.
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-

Verificarea daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate, in masura
in care responsabilul de interfata cu organismul de reglementare care emite legile/ normele/
standarde informeaza serviciul respectiv asupra modificarilor aparute, sau daca
responsabilul de interfata este angajat al serviciului respectiv.

-

Asigurarea pentru inregistrarea si arhivarea in conformitate cu cerintele procedurale a
rezultatelor activitatilor desfasurate in aria de responsabilitate.

19. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigurarea participarii personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.

-

Asigurarea indeplinirii de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei de “Specialist Sisteme de Proces”.

20. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului
responsabil si asigurarea includerii acestuia in Fisa Postului.

-

Asigurarea ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabilirea incadrarii personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

21. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifestarea grijii in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.

-

Asigurarea respectarii cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

22. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Asigurarea de faptul ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile
pe care urmeaza sa le execute.

-

Asigurarea aplicarii tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
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Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).
23. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmarirea in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

24. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

Aplicarea politicilor si principiilor de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

25. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de pregatire
administrate pentru personalul DT (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de transport FPC0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

-

Intocmirea, obtinerea avizarilor necesare si transmiterea la DSS cererea de cazare FPC-0571
pentru delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la CNE Cernavoda.

2.2.2. Departamentul Proiectare si Suport Tehnic
Principalele atributii, competente si responsabilitati ale Departamentul Proiectare si Suport
Tehnic sunt reflectate in urmatoarele procese principale:
-

Controlul configuratiei de proiectare (RD-01364-T005);

-

Conducerea si administrarea proceselor (RD-01364-Q011);

-

Procesul conducerea si administrarea activitatilor (RD-01364-A008).

1. In cadrul procesului de “Control al configuratiei de proiectare” (proces de baza) (RD01364-T005):
-

Mentine controlul configuratiei de proiectare si urmareste aplicarea cerintelor de control al
configuratiei, de catre personalul centralei;

-

Realizeaza solutii de proiectare necesare bunei functionari a centralei;

-

Asigura suport tehnic la implementarea modificarilor de proiect;

-

Coordoneaza activitatile de proiectare la interfata cu organizatii externe de proiectare si
asigura verificarea / acceptarea proiectelor externe;

-

Asigura mentinerea la zi a documentatiei de proiectare si a inregistrarilor.
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2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor” (RD-01364-Q011):
-

In calitate de responsabil de proces, coordoneaza, administreaza, monitorizeaza, evalueaza
eficienta si imbunatateste continuu procesul de control al configuratiei de proiectare.

3. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):
-

Luarea deciziilor, stabilirea responsabilitatilor si asumarea lor, managementul si leadershipul organizational, precum si administrarea tuturor activitatilor departamentului se face
conform cerintelor Sistemului de Management definit in Manualul Managementului
Integrat (MMI).

4. In cadrul procesului Managementul Riscului:
- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
- identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;
- contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

5. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
188

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

2.2.2.1. Serviciul Proiectare Mecanica si Conducte (SPMC)
1. In cadrul procesului de “Control al configuratiei de proiectare” (proces de baza) (RD01364-T005):
-

Intocmirea solutiilor de proiectare necesare bunei functionari a centralei;

-

Asigurarea de suport tehnic la implementarea modificarilor de proiect;

-

Coordonarea activitatilor de proiectare la interfata cu organizatii externe de proiectare;

-

Asigurarea mentinerii la zi a documentiei de proiectare si a inregistrarilor.

2. In cadrul procesului de “Administrare a proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):
-

Asigura resursele de inginerie necesare pentru elaborarea/ avizarea si acceptarea
documentiilor tehnice (teme de proiectare, studii, caiete de sarcini, proiecte tehnice, detalii
de excecutie) pentru proiectele de investitii, la interfata acestora cu sistemele, structurile si
echipamentele centralei;

-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

3. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”: (RD-01364-Q011):
Implementarea cerintelor si solicitarilor specifice proceselor.
4. In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):Stabilirea si
implementarea cerintelor si solicitarilor ISCIR/CNCIR.
5. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008)
Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
6. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD-01364L008):
-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SPMC a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

Asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul activitatilor
din responsabilitatea SPMC.
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7. In cadrul procesului “Evaluarea si imbunatatirea continua a sistemului de management”
(RD-01364-Q006):
-

Asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe);

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate in urma evaluarilor ce adreseaza
activitatile specifice SPMC.

8. In cadrul “Procesului de planificare” (RD-01364-P008): Asigura elaborarea modificarilor
in conformitate cu milestone-urile subproceselor de planificare.
9. In cadrul procesului de “Activitati de intretinere” (RD-01364-P006):
-

Asigura suportul tehnic solicitat pentru sustinerea activitatilor de intretinere;

-

Asigura ca elaborarea solutiilor tehnice sunt in conformitate cu milestone-urile
subproceselor de activitati de intretinere.

10. In cadrul procesului de “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364HR001): Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare
si organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
11. In cadrul procesului “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010): Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau accident
care ar putea avea impact asupra mediului.
12. In cadrul procesului de “Pregatire a personalului” (RD-01364-TR001):
-

Asigura identificarea cerintelor de pregatire, inscrierea acestora in documentele tip Cerinte
de Pregatire Specifice Postului (CPSP) / Ghiduri de calificare, precum si definirea de
programe de pregatire specifice pentru personalul SPMC si contractor care desfasoara
activitati in SPMC;

-

Se asigura ca personalul SPMC si cel contractor care desfasoara activitati in SPMC este
pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa le execute;

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor procesului Abordare Sistematica a Pregatirii (ASP) in
derularea programelor de pregatire (ex: instructori, mentori, specialisti pentru elaborare
materiale de pregatire din aria de expertiza, resurse de timp pentru particiaparea la pregatire,
observarea activitatilor de pregatire).

13. In cadrul procesului de “Protectie fizica” (RD-01364-A001):
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul SPMC;
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-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul SPMC.

14. In cadrul procesului de “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
-

Asigura includerea cerintelor de control expunere la radiatii in documentatia tehnica
asociata modificarilor cu impact radiologic si pe sisteme de radioprotectie;

-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personal conform sarcinilor si se
asigura ca acesta detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii activitatilor in
zonele controlate radiologic;

15. In cadrul procesului de “Controlul materialelor radioactive” (RD-01364-RP004):
Personalul SPMC si cel contractor care isi desfasoara activitatea in SPMC respecta procedurile
si regulile de radioprotectie privind controlul materialelor radioactive, furnizeaza
Departamentului Radioprotectie informatiile privind activitatile lor care au condus sau pot
conduce la emisii radioactive marite.
16. In cadrul procesului de “Controlul documentelor si al inregistrarilor” (RD-01364-Q007):
-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

17. In cadrul procesului de “Achizitie si administrare materiale” (RD-01364-S001):
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii din limita sa de competenta
si o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

Avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

Se asigura ca personalul respecta procedurile si legislatia referitoare la procesul de achizitie.

18. In cadrul procesului de “Management al activitatilor din sistemul IT&C de business”
(RD-01364-A002):
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personal;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

19. In cadrul procesului de “Administrare a activitatilor economico-financiare” (RD-01364A007):
-

Avizeaza propunerile de buget/ reviziile de buget si propun aprobarea la conducerea
centralei;
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-

Urmareste incadrarea executiei bugetare in limitele aprobate si adopta masuri corective
atunci cand sunt necesare.

20. In cadrul procesului de “Activitati administrative” (RD-01364-A010): Initiaza
documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru (mobilier, calculatoare,
rechizite, servicii de transport, etc…).
21. In cadrul procesului de “Sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):
-

Asigura ca personalul este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

-

Asigura ca personalul respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in munca;

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului la regulile de sanatate si securitate in munca.

22. In cadrul procesului de “Control al neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”
(RD-01364-Q002):
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

23. In cadrul procesului de “Programul de protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):
-

Se asigura de mentinerea unui proces de control al modificarilor de proiect care sa includa
verificarea sistematica a impactului in raport cu rezultatele analizei de pericol la incendiu;

-

Se asigura de implementarea unui program eficeint de mentinere a mijloacelor de protectie
pasiva in configuratia de proiect, asa cum a fost validata prin analiza de pericol la incendiu;

-

Se asigură că personalul cunoaste regulile de securitate la incendiu și monitorizeaza
continuu respectarea acestora;

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

2.2.2.2. Serviciul Proiectare Electrica si Automatizari
Are urmatoarele atributii si responsabilitati:
1. In cadrul procesului de “Control al configuratiei de proiectare” (proces de baza) (RD01364-T005):
-

Intocmirea solutiilor de proiectare necesare bunei functionari a centralei;

-

Asigurarea de suport tehnic la implementarea modificarilor de proiect;

-

Coordonarea activitatilor de proiectare la interfata cu organizatii externe de proiectare;

-

Asigurarea mentinerii la zi a documentiei de proiectare si a inregistrarilor.

2. In cadrul procesului de “Administrare a proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):
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-

Asigura resursele de inginerie necesare pentru elaborarea/ avizarea si acceptarea
documentatiilor tehnice (teme de proiectare, studii, caiete de sarcini, proiecte tehnice, detalii
de excecutie) pentru proiectele de investitii, la interfata acestora cu sistemele, structurile si
echipamentele centralei;

-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

3. In cadrul procesului de “Mentinere a fiabilitatii sistemelor, structurilor si
componentelor” (RD-01364-T010):
-

Asigura suport tehnic la implementarea modificarilor de proiect pentru prevenirea
defectarilor, recurentei si pentru a mentine fiabilitatea sistemelor, structurilor si
componentelor pe termen lung.

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”: (RD-01364-Q011):
-

Implementarea cerintelor si solicitarilor specifice proceselor.

5. In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):
-

Stabilirea si implementarea cerintelor si solicitarilor organizatii profesionale din zona de
responsabilitate.

6. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

7. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD-01364L008):
-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SPEA a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

Asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul activitatilor
din responsabilitatea SPEA.

8. In cadrul procesului “Evaluarea si imbunatatirea continua a sistemului de
management” (RD-01364-Q006):
-

Asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe);

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate in urma evaluarilor ce adreseaza
activitatile specifice SPEA.

9. In cadrul procesului “Control chimic” (RD-01364-CH001):
-

Asigura includerea cerintelor de control chimic in documentatia tehnica asociata
modificarilor pe sisteme cu fluide controlate chimic.

10. In cadrul “Procesului de planificare” (RD-01364-P008):
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-

Asigura elaborarea modificarilor in conformitate cu milestone-urile subproceselor de
planificare.

11. In cadrul procesului de “Activitati de intretinere” (RD-01364-P006):
-

Asigura suportul tehnic solicitat pentru sustinerea activitatilor de intretinere;

-

Asigura ca elaborarea solutiilor tehnice sunt in conformitate cu milestone-urile
subproceselor de activitati de intretinere.

12. In cadrul procesului de “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364HR001):
-

Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

13. In cadrul procesului “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010):
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

14. In cadrul procesului de “Pregatire a personalului” (RD-01364-TR001):
-

Asigura identificarea cerintelor de pregatire, inscrierea acestora in documentele tip Cerinte
de Pregatire Specifice Postului (CPSP) / Ghiduri de calificare, precum si definirea de
programe de pregatire specifice pentru personalul SPEA si contractor care desfasoara
activitati in SPEA;

-

Se asigura ca personalul SPEA si cel contractor care desfasoara activitati in SPEA este
pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa le execute;

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor procesului Abordare Sistematica a Pregatirii (ASP) in
derularea programelor de pregatire (ex: instructori, mentori, specialisti pentru elaborare
materiale de pregatire din aria de expertiza, resurse de timp pentru particiaparea la pregatire,
observarea activitatilor de pregatire).

15. In cadrul procesului de “Protectie fizica” (RD-01364-A001):
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul SPEA;

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul SPEA.

11. In cadrul procesului de “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
-

Asigura includerea cerintelor de control expunere la radiatii in documentatia tehnica
asociata modificarilor cu impact radiologic si pe sisteme de radioprotectie;
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-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personal conform sarcinilor si se
asigura ca acesta detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii activitatilor in
zonele controlate radiologic;

12. In cadrul procesului de “Controlul materialelor radioactive” (RD-01364-RP004):
-

Personalul SPEA si cel contractor care isi desfasoara activitatea in SPEA respecta
procedurile si regulile de radioprotectie privind controlul materialelor radioactive,
furnizeaza Departamentului Radioprotectie informatiile privind activitatile lor care au
condus sau pot conduce la emisii radioactive marite.

18. In cadrul procesului de “Controlul documentelor si al inregistrarilor” (RD-01364-Q007):
-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale;

19. In cadrul procesului de “Achizitie si administrare materiale” (RD-01364-S001):
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii din limita sa de competenta
si o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

Avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

Se asigura ca personalul respecta procedurile si legislatia referitoare la procesul de achizitie.

20. In cadrul procesului de “Management al activitatilor din sistemul IT&C de business”
(RD-01364-A002):
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personal;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

21. In cadrul procesului de “Administrare a activitatilor economico-financiare” (RD-01364A007):
-

Avizeaza propunerile de buget/ reviziile de buget si propun aprobarea la conducerea
centralei;

-

Urmareste incadrarea executiei bugetare in limitele aprobate si adopta masuri corective
atunci cand sunt necesare.

22. In cadrul procesului de “Activitati administrative” (RD-01364-A010): Initiaza
documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru (mobilier, calculatoare,
rechizite, servicii de transport, etc);
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23. In cadrul procesului de “Sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):
-

Asigura ca personalul este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

-

Asigura ca personalul respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in munca;

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului la regulile de sanatate si securitate in munca.

24. In cadrul procesului de “Control al neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”
(RD-01364-Q002):
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

25. In cadrul procesului de “Programul de protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):
-

Se asigura de mentinerea unui proces de control al modificarilor de proiect care sa includa
verificarea sistematica a impactului in raport cu rezultatele analizei de pericol la incendiu;

-

Se asigura de implementarea unui program eficeint de mentinere a mijloacelor de protectie
pasiva in configuratia de proiect, asa cum a fost validata prin analiza de pericol la incendiu;

-

Se asigură că personalul cunoaste regulile de securitate la incendiu și monitorizeaza
continuu respectarea acestora;

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

2.2.2.3. Serviciului Suport Proiectare (SSP)
1. In cadrul procesului de “Control al configuratiei de proiectare” (responsabil de proces)
(RD-01364-T005):
-

Coordonarea, documentarea, supravegherea, evaluarea si imbunatatirea activitatilor
procesului de control al configuratie de proiectare;
-

Coordonarea activitatilor procesului de control al configuratie de proiectare la interfata
cu alte procese.Asigura resursele necesare pentru gestionarea/ actualizarea
documentelelor de proiectare afectate de modificari;

-

Desenare - intocmire desene noi si modificare/revizie desene in AUTOCAD, rezultate
din procesul de inchidere modificari de proiectare si respectiv corectii de documentatie
de proiectare si scheme tehnologice operationale; activitati de plotare desene noi sau
revizuite in vederea transmiterii la aprobare, pentru toate departamentele centralei si
responsabilitatile aferente acestei activitati
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2. In cadrul procesului de “Administarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD-01364L008):
-

Asigurarea mentinerii la zi a documentiei baza de proiectare, ca parte a bazelor de
autorizare;

-

Asigurarea mentinerii la zi a documentatiei Analiza de pericol la incendiu (API), ca
documentatie suport de autorizare.

3. In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):
-

Stabilirea si implementarea cerintelor ISCIR si solicitarilor organizatii profesionale din zona
de responsabilitate.

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”: (RD-01364-Q011):
-

Implementarea cerintelor si solicitarilor specifice procesului “control configuratie”.

5. In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):
-

Stabilirea si implementarea cerintelor si solicitarilor organizatii profesionale din zona de
responsabilitate.

6. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

7. In cadrul procesului “Evaluarea si imbunatatirea continua a sistemului de
management” (RD-01364-Q006):
-

Efectuarea periodica a autoevaluarii procesului de control configuratie de proiectare;

-

Asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe);

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate in urma evaluarilor ce adreseaza
activitatile specifice SSP.

8. In cadrul “Procesului de planificare” (RD-01364-P008):
-

Asigura verificarea independenta a modificarilor in conformitate cu milestone-urile
subproceselor de planificare.

9. In cadrul procesului de “Mentinere a fiabilitatii sistemelor, structurilor si
componentelor” (RD-01364-T010):
-

Asigura suport tehnic la solutiilor tehnice pentru prevenirea defectarilor, recurentei si pentru
a mentine fiabilitatea sistemelor, structurilor si componentelor pe termen lung.

10. In cadrul procesului de “Activitati de intretinere” (RD-01364-P006):
-

Asigura suportul tehnic solicitat pentru sustinerea activitatilor de intretinere;

-

Asigura ca elaborarea solutiilor tehnice sunt in conformitate cu milestone-urile
subproceselor de activitati de intretinere.
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11. In cadrul procesului de “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364HR001):
-

Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

12. In cadrul procesului “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010):
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

13. In cadrul procesului de “Pregatire a personalului” (RD-01364-TR001):
-

Asigura identificarea cerintelor de pregatire, inscrierea acestora in documentele tip Cerinte
de Pregatire Specifice Postului (CPSP)/ Ghiduri de calificare, precum si definirea de
programe de pregatire specifice pentru personalul SSP si contractor care desfasoara
activitati in SSP;

-

Se asigura ca personalul SSP si cel contractor care desfasoara activitati in SSP este pregatit,
calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa le execute;

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor procesului Abordare Sistematica a Pregatirii (ASP) in
derularea programelor de pregatire (ex: instructori, mentori, specialisti pentru elaborare
materiale de pregatire din aria de expertiza, resurse de timp pentru particiaparea la pregatire,
observarea activitatilor de pregatire).

14. In cadrul procesului de “Protectie fizica” (RD-01364-A001):
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul SSP;

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul SSP.

15. In cadrul procesului de “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
-

Asigura includerea cerintelor de control expunere la radiatii in documentatia tehnica
asociata modificarilor cu impact radiologic si pe sisteme de radioprotectie;

-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personal conform sarcinilor si se
asigura ca acesta detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii activitatilor in
zonele controlate radiologic.

16. In cadrul procesului de “Controlul materialelor radioactive” (RD-01364-RP004):
-

Personalul SPEA si cel contractor care isi desfasoara activitatea in SPEA respecta
procedurile si regulile de radioprotectie privind controlul materialelor radioactive,
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furnizeaza Departamentului Radioprotectie informatiile privind activitatile lor care au
condus sau pot conduce la emisii radioactive marite.
17. In cadrul procesului de “Controlul documentelor si al inregistrarilor” (RD-01364-Q007):
-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale;

18. In cadrul procesului de “Achizitie si administrare materiale” (RD-01364-S001):
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii din limita sa de competenta
si o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

Avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

Se asigura ca personalul respecta procedurile si legislatia referitoare la procesul de achizitie.

19. In cadrul procesului de “Management al activitatilor din sistemul IT&C de business”
(RD-01364-A002):
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personal;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

20. In cadrul procesului de “Administrare a proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):
-

Asigura resursele de inginerie necesare pentru avizarea si acceptarea documentatiilor
tehnice (teme de proiectare, studii, caiete de sarcini, proiecte tehnice, detalii de
excecutie,…) pentru proiectele de investitii care vizeaza exclusiv sistemele, structurile si
componentele centralei;

-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

21. In cadrul procesului de “Administrare a activitatilor economico-financiare” (RD01364-A007):
-

Avizeaza propunerile de buget/ reviziile de buget si propun aprobarea la conducerea
centralei;
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-

Urmareste incadrarea executiei bugetare in limitele aprobate si adopta masuri corective
atunci cand sunt necesare.

22. In cadrul procesului de “Activitati administrative” (RD-01364-A010):
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru (mobilier,
calculatoare, rechizite, servicii de transport, etc…).

23. In cadrul procesului de “Sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):
-

Asigura ca personalul este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

-

Asigura ca personalul respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in munca;

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului la regulile de sanatate si securitate in munca.

24. In cadrul procesului de “Control al neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”
(RD-01364-Q002):
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

25. In cadrul procesului de “Programul de protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):
-

Gestioneaza activitatile specifice supravegherii tehnice protectie la incendiu/ explozie;

-

Se asigură că personalul cunoaste regulile de securitate la incendiu și monitorizeaza
continuu respectarea acestora;

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

2.2.2.4. Biroul Inginerie de Constructii (BIC)
1. In cadrul procesului de “Control al configuratiei de proiectare” (proces de baza) (RD01364-T005):
-

Intocmirea solutiilor de proiectare necesare bunei functionari a centralei;

-

Asigurarea de suport tehnic la implementarea modificarilor de proiect;

-

Coordonarea activitatilor de proiectare la interfata cu organizatii externe de proiectare;

-

Asigurarea mentinerii la zi a documentiei de proiectare si a inregistrarilor.

2. In cadrul procesului de “Mentinere a fiabilitatii sistemelor, structurilor si
componentelor” (RD-01364-T010): Asigura monitorizarea starii de sanatate si stabilesc/
implementeaza activitati de inspectie, testare, intretinere pentru sistemele din responsabilitate
in scopul prevenirii defectarea acestora si mentinerii fiabilitatii pe termen lung.
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3. In cadrul procesului de “Administrare a proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):
-

Asigura resursele de inginerie necesare pentru verificarea/ avizarea si acceptarea
documentiilor tehnice (teme de proiectare, studii, caiete de sarcini, proiecte tehnice, detalii
de excecutie) pentru proiectele de investitii, la interfata acestora cu sistemele, structurile si
echipamentele centralei;

-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
respnsabilitate.

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”: (RD-01364-Q011):
Implementarea cerintelor si solicitarilor specifice proceselor.
5. In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008): Stabilirea si
implementarea cerintelor si solicitarilor organizatii profesionale din zona de responsabilitate.
6. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):
Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
7. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD-01364L008):
-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea BIC a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

Asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul activitatilor
din responsabilitatea BIC.

8. In cadrul procesului “Evaluarea si imbunatatirea continua a sistemului de management”
(RD-01364-Q006):
-

Asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe);

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate in urma evaluarilor ce adreseaza
activitatile specifice BIC.

9. In cadrul procesului “Control chimic” (RD-01364-CH001): Asigura includerea cerintelor de
control chimic in documentatia tehnica asociata modificarilor pe sisteme cu fluide controlate
chimic.
10. In cadrul “Procesului de planificare” (RD-01364-P008):
-

Asigura elaborarea modificarilor in conformitate cu milestone-urile subproceselor de
planificare;

-

Asigura elaborarea documentelor de monitorizare stare de sanatate sisteme in conformitate
cu milestone-urile subproceselor de planificare.

11. In cadrul procesului de “Activitati de intretinere” (RD-01364-P006):
-

Asigura suportul tehnic solicitat pentru sustinerea activitatilor de intretinere;
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-

Asigura ca elaborarea solutiilor tehnice sunt in conformitate cu milestone-urile
subproceselor de activitati de intretinere.

12. In cadrul procesului de “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364HR001): Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare
si organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
13. In cadrul procesului “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010): Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau accident
care ar putea avea impact asupra mediului.
14. In cadrul procesului de “Pregatire a personalului” (RD-01364-TR001):
-

Asigura identificarea cerintelor de pregatire, inscrierea acestora in documentele tip Cerinte
de Pregatire Specifice Postului (CPSP) / Ghiduri de calificare, precum si definirea de
programe de pregatire specifice pentru personalul BIC si contractor care desfasoara
activitati in BIC;

-

Se asigura ca personalul BIC si cel contractor care desfasoara activitati in BIC este pregatit,
calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa le execute;

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor procesului Abordare Sistematica a Pregatirii (ASP) in
derularea programelor de pregatire (ex: instructori, mentori, specialisti pentru elaborare
materiale de pregatire din aria de expertiza, resurse de timp pentru particiaparea la pregatire,
observarea activitatilor de pregatire).

15. In cadrul procesului de “Protectie fizica” (RD-01364-A001):
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul BIC;

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul BIC.

16. In cadrul procesului de “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
-

Asigura includerea cerintelor de control expunere la radiatii in documentatia tehnica
asociata modificarilor cu impact radiologic si pe sisteme de radioprotectie;

-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personal conform sarcinilor si se
asigura ca acesta detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii activitatilor in
zonele controlate radiologic;

17. In cadrul procesului de “Controlul materialelor radioactive” (RD-01364-RP004):
Personalul BIC si cel contractor care isi desfasoara activitatea in BIC respecta procedurile si
regulile de radioprotectie privind controlul materialelor radioactive, furnizeaza
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Departamentului Radioprotectie informatiile privind activitatile lor care au condus sau pot
conduce la emisii radioactive marite.
18. In cadrul procesului de “Controlul documentelor si al inregistrarilor” (RD-01364-Q007):
-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

19. In cadrul procesului de “Achizitie si administrare materiale” (RD-01364-S001):
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii din limita sa de competenta
si o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

Avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

Se asigura ca personalul respecta procedurile si legislatia referitoare la procesul de achizitie.

20. In cadrul procesului de “Management al activitatilor din sistemul IT&C de business”
(RD-01364-A002):
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personal;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite
la nivelul Direcției..

21. In cadrul procesului de “Administrare a activitatilor economico-financiare” (RD-01364A007):
-

Avizeaza propunerile de buget/ reviziile de buget si propun aprobarea la conducerea
centralei;

-

Urmareste incadrarea executiei bugetare in limitele aprobate si adopta masuri corective
atunci cand sunt necesare.

22. In cadrul procesului de “Activitati administrative” (RD-01364-A010): Initiaza
documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru (mobilier, calculatoare,
rechizite, servicii de transport, etc…).
23. In cadrul procesului de “Sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):
-

Asigura ca personalul este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

-

Asigura ca personalul respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in munca;

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului la regulile de sanatate si securitate in munca.
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24. In cadrul procesului de “Control al neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”
(RD-01364-Q002):
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

25. In cadrul procesului de “Programul de protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):
-

Se asigura de mentinerea unui proces de control al modificarilor de proiect care sa includa
verificarea sistematica a impactului in raport cu rezultatele analizei de pericol la incendiu;

-

Se asigura de implementarea unui program eficeint de mentinere a mijloacelor de protectie
pasiva in configuratia de proiect, asa cum a fost validata prin analiza de pericol la incendiu;

-

Se asigură că personalul cunoaste regulile de securitate la incendiu și monitorizeaza
continuu respectarea acestora;

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

2.2.3. Departamentul Inginerie de Componente (DIC)
1. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

2. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;
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-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

2.2.3.1. Serviciul Echipamente Rotative
1. In cadrul Procesului de Mentinere a Fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (RD-01364-T010):
-

documenteaza cerintele de operare, intretinere, testare si conditiile de functionare ale
componentelor critice – echipamente rotative in manualele de program de intretinere
preventiva, elaborate pe tipuri de componente;

-

dezvolta matrici de intretinere preventiva luand in considerare recomandarile fabricantilor,
experienta de exploatare interna si externa, recomandarile EPRI si datele ‘as-found’
colectate din activitatile de intretinere;

-

intocmeste si implementeaza planul de monitorizare stare de sanatate componente pentru
echipamente rotative;

-

monitorizeaza, documenteaza si raporteaza starea de sanatate a componentelor din
responsabilitate, identifica degradarea performantelor acestora si propune actiuni corective;

-

urmareste ca planificarea si executia activitatilor PM sa fie in conformitate cu cerintele
rezultate din baza tehnica a programelor de componente din responsabilitate;

-

evalueaza cererile de amanare pentru activitatile de intretinere, aferente componentelor
critice, din punct de vedere al impactului asupra: operabilitatii, fiabilitatii (prin cresterea
riscului de defectare al componentei) si identifica masurile compensatorii pentru revenirea
componentei la o stare acceptabila din punct de vedere al fiabilitatii;

-

furnizeaza expertiza tehnica pentru operarea, intretinerea, testarea, repararea si investigarea
conditiilor anormale pentru componentele critice din responsabilitate;

-

asigura suportul tehnic necesar pentru pregatirea lucrarilor la componentele critice in ceea
ce priveste: clarificarea cerintelor tehnice, pieselor de schimb, documentelor necesare
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pentru contractarea produselor/ lucrarilor/ serviciilor si alte documente necesare pentru
executia lucrarilor. Este inclusa aici si furnizarea informatiilor necesare pentru sedintele de
pregatire a planului de activitati cu centrala in functiune sau pentru pregatirea opririlor;
-

investigheaza problemele tehnice care semnaleaza probleme in functionarea componentelor
critice din responsabilitate;

-

efectueaza inspectii in instalatie pentru a verifica starea componentelor din responsabilitate;

-

initiaza modificari de proiect atunci cand acestea sunt necesare pentru imbunatatirea
fiabilitatii componentelor critice, asigura procesarea documentatiei necesare pentru
modificare si urmaresc implementarea in instalatie;

-

elaboreaza planuri de lucru complexe pentru activitatile aferente componentelor din
responsabilitate;

-

coordoneaza planuri de actiuni, planuri de lucru complexe, proiecte de investitii pentru
componentele din responsabilitate;

-

stabileste cerintele de mentinere in stocul de siguranta a pieselor de schimb esentiale/ critice/
vitale, necesare executiei activitatilor de tip corectiv la echipamentele din responsabilitate;

-

mentine contacte tehnice cu parteneri din industrie, incluzand fabricanti de echipamente,
institute de cercetare din tara si externe (EPRI), grupuri de lucru din industrie (COG,
WANO, INPO).

2. In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare” (RD-01364P012):
-

asigura preluarea in programele PM a cerintelor de testare din programul de testare
obligatorie si prelucrarea datelor la interfata cu acest proces;

-

asigura monitorizarea parametrilor inregistrati la testare in cadrul activitatii de monitorizare
stare de sanatate componente;

-

asigura suport tehnic pentru rezolvarea problemelor cu impact asupra securitatii nucleare
sau a disponibilitatii echipamentelor majore, aparute in functionarea centralei.

3. In cadrul procesului “Control chimic” (RD-01364-CH01):
-

asigura preluarea in toate documentele tehnice emise, incluzand manualele de program
pentru componentele din responsabilitate, a cerintelor de control chimic si prelucrarea
datelor la interfata;

-

asigura suportul tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel ca
sistemele/ componentele centralei sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata;

-

asigura ca produsele chimice aplicate pe sisteme/ componente sunt in conformitate cu
specificatiile tehnice de proiect.

4. In cadrul procesului “Activitati de intretinere” (RD-01364-P006):
-

asigura ca rezultatele implementarii programelor de intretinere pentru echipamente rotative
critice sunt analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a acestora;
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-

asigura suport tehnic atunci cand este necesar procesului de Activitati de intretinere;

-

urmareste si asigura aderenta personalului din cadrul compartimentului la termenele limita
ale subproceselor incluse in procesul Activitati de Intretinere.

5. In cadrul procesului “Activitati de planificare” (RD-01364-P008):
-

asigura suportul si resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul de
planificare din centrala;

-

urmareste si asigura aderenta personalului din cadrul compartimentului la activitatile de
planificare;

-

dezvolta si implementeaza programele si proiectele din responsabilitate, executia lucrarilor
si activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;

-

elaboreaza si coordoneaza planuri de lucru complexe pentru activitatile aferente
componentelor din responsabilitate.

6. In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare” (RD-01364-T005):
-

asigura ca activitatile de implementare a

-

modificarilor sunt derulate/ verificate utilizind procedurile/ standardele, metodele si
experienta cele mai bune;

-

initiaza modificari de proiect atunci cand acestea sunt necesare pentru imbunatatirea
fiabilitatii componentelor critice din responsabilitate;

-

asigura verificarea si avizarea modificarilor de proiect pentru componentele din
responsabilitate;

-

asigura actualizarea documentatiei tehnice afectata de modificarea de proiect, respectiv
emiterea si revizia acesteia;

-

asigura suport tehnic pe parcursul procesului de initiere, implementare si inchidere pentru
modificari de proiect;

-

coordoneaza activitatile asociate implementarii, punerii in functiune/ testarii/ actualizarii
documentatiei de exploatare si evaluarii rezultatelor modificarii de proiect.

7. In cadrul procesului “Politici si principii de operare” (RD-01364-L001):
-

la aparitia unor situatii neprevazute in functionarea centralei, la solicitarea Dispecerului Sef
de Tura, asigura suport tehnic pentru componentele din responsabilitate;

-

asigura respectarea limitelor de operare definite in cadrul acestui proces, in toate
documentele tehnice emise;

-

participa la investigarea evenimentelor semnificate aparute in operarea centralei si la
implementarea lectiilor de invatat.

8. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor la CNE Cernavoda” (RD01364-Q011):
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-

asigura analiza procedurilor specifice de proces din zona mentinerea fiabilitatii sistemelor,
structurilor si componentelor si a instructiunilor interne departamentale;

-

colaboreaza cu responsabilii de procese la definirea si documentarea activitatilor din cadrul
proceselor care sunt derulate de catre compartimentul in cauza;

-

implementeaza actiunile solicitate de responsabilii de procese, pentru imbunatatirea
activitatilor din cadrul compartimentului si implicit a rezultatelor proceselor;

-

propun actiuni de imbunatatire pentru activitatile din cadrul compartimentului si le supun
aprobarii responsabililor de procese;

-

evalueaza periodic activitatile asociate proceselor din centrala, desfasurate in cadrul
compartimentului si asigura informatii responsabililor de procese pentru evaluarea starii de
sanatate a proceselor.

In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a performantelor CNE
Cernavoda” (RD-01364-Q006):
-

se asigura ca activitatea din cadrul compartimentului este evaluata periodic din

-

punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii

-

performantelor asteptate;

-

asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
exteme) derulate in CNE Cemavoda;

-

asigura date de intrare pentru autoevaluarea proceselor din centrala;

-

participa la analiza rezultatelor evaluarilor pe aria de responsabilitate;

-

implementeaza actiunile corective si recomandarile rezultate din rapoartele de evaluare.

9. In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):
-

asigura identificarea interfetelor exteme asociate activitatilor din cadrul compartimentului;

-

asigura rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza probleme la
interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor necesare
comunicarii stadiului acestor probleme;

-

actioneaza ca membrii in comitetele tehnice, grupuri de lucru si echipe de lucru COG;

-

participa ca membrii cu drept de vot in cadrul sedintelor tehnice de la COG pentru luarea
unor decizii tehnice sau economice privind pachetele de lucrari, proiectele comune;

-

mentin permanent contacte cu managerii de subprogram COG, coordonatorii grupurilor de
lucru, prin e-mail, video sau teleconferinta, in scopul administrarii programului;

-

identifica propunerile de teme de cercetare COG, EPRI si RATEN de interes pentru CNE
Cernavoda si deruleaza actiunile necesare pentru promovarea acestora;

-

primesc si analizeaza documentele tehnice de la COG, EPRI si RATEN (rapoartele draft,
rapoartele finale, notele tehnice sau alte documente) si identifica informatiile tehnice
relevante pentru imbunatatirea programelor tehnice din responsabilitate.
208

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
10.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):

-

implementeaza cerintele Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;

-

participa la dezvoltarea obiectivelor compartimentului, derivate din obiectivele majore
stabilite de directorul centralei si/sau obiectivele anuale prevazute in directiile de actiune
din tabloul de bord al CNE Cemavoda;

-

dezvolta programele de imbunatatire emise pentru sustinerea obiectivelor specifice anuale

-

dezvoltate la nivel de compartiment si le supune aprobarii Directorului Tehnic;

-

monitorizeaza si raporteaza stadiul realizarii programelor de imbunatatire in sedinte lunare,
trimestriale sau anuale;

-

analizeaza si raporteaza periodic stadiul de indeplinire al obiectivelor specifice, dezvoltate
la nivel de compartiment, identifica orice dificultate in indeplinirea lor si masurile de
imbunatatire, acolo unde este cazul;

-

comunica planurile strategice, obiectivele anuale si obiectivele specifice dezvoltate la nivel
de departament/ compartiment personalului din subordine, in cadrul MRM-urilor;

-

stabileste, prin fisele de post, responsabilitati clare pentru personalul de coordonare din
subordine pentru realizarea activitatilor specifice atribuite, asigurand resursele si
indrumarea necesara realizarii lor;

-

evalueaza continuu eficienta personalului de coordonare din subordine in indeplinirea
sarcinilor atribuite si aplica un sistem de promovare a valorilor si initiativelor individuale,
incurajand rezultatele pozitive si luand masuri ferme de corectare a performantelor sub
asteptari.

11.
In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD01364-L008):
-

asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea a cerintelor din reglementarile
in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul activitatilor
compartimentului;

-

asigura elaborarea la termen a rapoartelor cerute prin autorizatiile de securitate nucleara,
pentru activitatile aflate in responsabilitate.

12.

In cadrul procesului “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010):

-

asigura identificarea aspectelor de mediu, a impactului asupra mediului, si asigura stabilirea
si urmarirea masurilor compensatorii pentru eliminarea/ diminuarea impactului de mediu
pentru activitatile desfasurate in cadrul compartimentului;

-

trateaza cu prioritate aspectele de mediu cu potential impact negativ si asigura includerea in
documentatia tehnica emisa a cerintelor si actiunilor corespunzatoare unei protectii reale a
mediului;
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-

efectueaza analiza conditiilor anormale ce implica aspecte de mediu si participa la stabilirea
cauzelor si actiunilor corective pentru indepartarea consecintelor si prevenirea reaparitiei
lor;

-

fac propuneri pentru imbunatatirea performantelor functionarii echipamentelor cu impact
direct sau potential asupra mediului;

-

urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

13.
In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”
(RD-01364-Q002):
-

se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive din responsabilitatea
compartimentului.

14.
In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364HR001): aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performantelor,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
15.
In cadrul procesului “Procesul de pregatire a personalului centralei” (RD-01364TR001):
-

asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute;

-

asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

16.

In cadrul procesului “Protectia fizica” (RD-01364-A001):

-

manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului;
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-

asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

17.
In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
-

respecta procedurile si regulile de radioprotectie prevazute in documentele procesului de
control al expunerilor profesionale la radiatii;

-

furnizeaza Departamentului Radioprotectie, SM&PSI informatiile privind activitatile lor,
care au condus sau pot conduce la expuneri neanticipate la radiatii;

-

anunta imediat seful direct daca in activitatea desfasurata identifica conditii potentiale de
expuneri profesionale peste limitele de doza legale sau administrative;

-

asigura suportul pentru stabilirea si implementarea solutiilor modificarilor cu impact
radiologic;

-

asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea dozelor
individuale si colective;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea cauzelor care au dus la
modificarea conditiilor radiologice (cresterea campurilor de radiatii) si la aparitia
scurgerilor de f1uide radioactive din sistemele centralei;

-

asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului.

18.

In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):

-

asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca;

-

monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca;

-

asigura cunoasterea si recunoasterea riscurilor asociate activitatilor specifice pe care le
executa si luarea masurilor de protectie corespunzatoare in conformitate cu reglementarile
de securitatea muncii ale CNE Cernavoda;

-

desfasoara sarcinile de munca in siguranta, fara a se expune riscurilor de vatamare si fara a
genera riscuri de vatamare pentru ceilalti participanti la procesul de munca.

19.
In cadrul procesului “Principiile, politica si regulamentul de radioprotectie” (RD01364-RP009):
-

stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

-

asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;
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-

stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP (categoria A si B) efectueaza
controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE Cernavoda;

-

asigura ca personalul compartimentului respecta regulile generale de conduita in zonele
controlate radiologic stabilite prin procedurile specifice acestui proces.

20.
In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”(RD01364–RP008):
-

asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului;

-

asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta;

-

asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei Specialist inginerie de componente.

21.

In cadrul procesului de “Protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):

-

se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

mentin un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

22.

In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive” (RD-01364-RP04)

-

asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea
volumelor de material radioactive generate;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea scurgerilor de fluide radioactive
din sistemele centralei;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la
cresterea evacuarilor de material radioactive in mediu;

-

asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului.

23.

In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale” (RD-01364–S001):

-

asigura respectarea cerintelor procedurale aplicabile compartimentului, referitoare la
procesul de achizitie si administrare materiale;

-

asigura ca personalul compartimentului respecta procedurile si legislatia referitoare la
procesul de achizitie si de administrare materiale;

-

asigura initierea si elaborarea documentatiei de achizitie pentru produse și servicii necesare
derularii programelor curente si de imbunatatire ale compartimentului și o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;
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-

24.

asigura efectuarea receptiei serviciilor si lucrarilor in conformitate cu prevederile
instructiunilor si participa la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie
in conformitate cu instructiunile aprobate.
In cadrul procesului “Activitati economico-financiare” (RD-01364-A007):

-

evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului;

-

asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora;

-

lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, initiaza “Modificari in cadrul
bugetului" pentru suplimentare / reducere a sumelor de buget aprobate pe capitole/ articole/
programe, inainte de executia acestora;

-

asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

25.

In cadrul procesului de “Administrarea proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):

-

identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate;

-

coordoneaza proiecte de investitii pentru componentele din responsabilitate;

-

participa ca membru in echipa de proiect si asigura suport tehnic pe parcursul derularii
proiectului.

26.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor” (RD-01364-Q007):

-

asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

27.
In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business”
(RD-01364-A002):
-

asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;
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-

28.

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite
la nivelul Direcției..
In cadrul procesului “Activitati administrative” (RD-01364-A010):

-

initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru in care
compartimentul isi desfasoara activitatea (mobilier, calculatoare, rechizite, etc);

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS formularul Cerere de transport, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport;

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS formularul Cerere de cazare pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati derulate de catre compartiment.

2.2.3.2. Serviciul Componente Electrice si de Automatizare Active (SCEICA)
1.
In cadrul Procesului de Mentinere a Fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (RD-01364-T010):
-

documenteaza cerintele de operare, intretinere, testare si conditiile de functionare ale
componentelor electrice si de automatizare critice in manualele de program de intretinere
preventiva, elaborate pe tipuri de componente;

-

dezvolta matrici de intretinere preventiva luand in considerare recomandarile fabricantilor,
experienta de exploatare interna si externa, recomandarile EPRI si datele ‘as-found’
colectate din activitatile de intretinere;

-

intocmeste si implementeaza planul de monitorizare stare de sanatate componente pentru
componente electrice si de automatizare;

-

monitorizeaza, documenteaza si raporteaza starea de sanatate a componentelor din
responsabilitate, identifica degradarea performantelor acestora si propune actiuni corective;

-

urmareste ca planificarea si executia activitatilor PM sa fie in conformitate cu cerintele
rezultate din baza tehnica a programelor de componente din responsabilitate;

-

evalueaza cererile de amanare pentru activitatile de intretinere, aferente componentelor
critice, din punct de vedere al impactului asupra: operabilitatii, fiabilitatii (prin cresterea
riscului de defectare al componentei) si identifica masurile compensatorii pentru revenirea
componentei la o stare acceptabila din punct de vedere al fiabilitatii;

-

furnizeaza expertiza tehnica pentru operarea, intretinerea, testarea, repararea si investigarea
conditiilor anormale pentru componentele critice din responsabilitate;

-

asigura suportul tehnic necesar pentru pregatirea lucrarilor la componentele critice in ceea
ce priveste: clarificarea cerintelor tehnice, pieselor de schimb, documentelor necesare
pentru contractarea produselor/ lucrarilor/ serviciilor si alte documente necesare pentru
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executia lucrarilor. Este inclusa aici si furnizarea informatiilor necesare pentru sedintele de
pregatire a planului de activitati cu centrala in functiune sau pentru pregatirea opririlor;
-

investigheaza problemele tehnice care semnaleaza probleme in functionarea componentelor
critice din responsabilitate;

-

efectueaza inspectii in instalatie pentru a verifica starea componentelor din responsabilitate;

-

initiaza modificari de proiect atunci cand acestea sunt necesare pentru imbunatatirea
fiabilitatii componentelor critice, asigura procesarea documentatiei necesare pentru
modificare si urmaresc implementarea in instalatie;

-

elaboreaza planuri de lucru complexe pentru activitatile aferente componentelor din
responsabilitate;

-

coordoneaza planuri de actiuni, planuri de lucru complexe, proiecte de investitii pentru
componentele din responsabilitate;

-

stabileste cerintele de mentinere in stocul de siguranta a pieselor de schimb esentiale/ critice/
vitale, necesare executiei activitatilor de tip corectiv la echipamentele din responsabilitate;

-

mentine contacte tehnice cu parteneri din industrie, incluzand fabricanti de echipamente,
institute de cercetare din tara si externe (EPRI), grupuri de lucru din industrie (COG,
WANO, INPO).

2.
In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare” (RD01364-P012):
-

asigura preluarea in programele PM a cerintelor de testare din programul de testare
obligatorie si prelucrarea datelor la interfata cu acest proces;

-

asigura monitorizarea parametrilor inregistrati la testare in cadrul activitatii de monitorizare
stare de sanatate componente;

-

asigura suport tehnic pentru rezolvarea problemelor cu impact asupra securitatii nucleare
sau a disponibilitatii echipamentelor majore, aparute in functionarea centralei.

3.

In cadrul procesului “Control chimic” (RD-01364-CH01):

-

asigura preluarea in toate documentele tehnice emise, incluzand manualele de program
pentru componentele din responsabilitate, a cerintelor de control chimic si prelucrarea
datelor la interfata;

-

asigura suportul tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel ca
sistemele/ componentele centralei sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata;

-

asigura ca produsele chimice aplicate pe sisteme/ componente sunt in conformitate cu
specificatiile tehnice de proiect.

4.
-

In cadrul procesului “Activitati de intretinere” (RD-01364-P006):
asigura ca rezultatele implementarii programelor de intretinere pentru componente electrice
si de automatizare critice sunt analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a
acestora;
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-

asigura suport tehnic atunci cand este necesar procesului de Activitati de intretinere;

-

urmareste si asigura aderenta personalului din cadrul compartimentului la termenele limita
ale subproceselor incluse in procesul Activitati de Intretinere.

5.

In cadrul procesului “Activitati de planificare” (RD-01364-P008):

-

asigura suportul si resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul de
planificare din centrala;

-

urmareste si asigura aderenta personalului din cadrul compartimentului la activitatile de
planificare;

-

dezvolta si implementeaza programele si proiectele din responsabilitate, executia lucrarilor
si activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;

-

elaboreaza si coordoneaza planuri de lucru complexe pentru activitatile aferente
componentelor din responsabilitate.

6.

In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare” (RD-01364-T005):

-

asigura ca activitatile de implementare a modificarilor sunt derulate/ verificate utilizind
procedurile/ standardele, metodele si experienta cele mai bune;

-

initiaza modificari de proiect atunci cand acestea sunt necesare pentru imbunatatirea
fiabilitatii componentelor critice din responsabilitate;

-

asigura verificarea si avizarea modificarilor de proiect pentru componentele din
responsabilitate;

-

asigura actualizarea documentatiei tehnice afectata de modificarea de proiect, respectiv
emiterea si revizia acesteia;

-

asigura suport tehnic pe parcursul procesului de initiere, implementare si inchidere pentru
modificari de proiect;

-

coordoneaza activitatile asociate implementarii, punerii in functiune/ testarii/ actualizarii
documentatiei de exploatare si evaluarii rezultatelor modificarii de proiect.

7.

In cadrul procesului “Politici si principii de operare” (RD-01364-L001):

-

la aparitia unor situatii neprevazute in functionarea centralei, la solicitarea Dispecerului Sef
de Tura, asigura suport tehnic pentru componentele din responsabilitate;

-

asigura respectarea limitelor de operare definite in cadrul acestui proces, in toate
documentele tehnice emise;

-

participa la investigarea evenimentelor semnificate aparute in operarea centralei si la
implementarea lectiilor de invatat.

8.
In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor la CNE Cernavoda”
(RD-01364-Q011):
-

asigura analiza procedurilor specifice de proces din zona mentinerea fiabilitatii sistemelor,
structurilor si componentelor si a instructiunilor interne departamentale;
216

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

colaboreaza cu responsabilii de procese la definirea si documentarea activitatilor din cadrul
proceselor care sunt derulate de catre compartimentul in cauza;

-

implementeaza actiunile solicitate de responsabilii de procese, pentru imbunatatirea
activitatilor din cadrul compartimentului si implicit a rezultatelor proceselor;

-

propun actiuni de imbunatatire pentru activitatile din cadrul compartimentului si le supun
aprobarii responsabililor de procese;

-

evalueaza periodic activitatile asociate procesului, desfasurate in cadrul compartimentului
si asigura informatii responsabililor de procese pentru evaluarea starii de sanatate a
proceselor.

9.
In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a performantelor CNE
Cernavoda” (RD-01364-Q006):
-

se asigura ca activitatea din cadrul compartimentului este evaluata periodic din

-

punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii

-

performantelor asteptate;

-

asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
exteme) derulate in CNE Cemavoda;

-

asigura date de intrare pentru autoevaluarea proceselor din centrala;

-

participa la analiza rezultatelor evaluarilor pe aria de responsabilitate;

-

implementeaza actiunile corective si recomandarile rezultate din rapoartele de evaluare.

10.

In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):

-

asigura identificarea interfetelor exteme asociate activitatilor din cadrul compatimentului;

-

asigura rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza probleme la
interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor necesare
comunicarii stadiului acestor probleme;

-

actioneaza ca membrii in comitetele tehnice, grupuri de lucru si echipe de lucru COG;

-

participa ca membrii cu drept de vot in cadrul sedintelor tehnice de la COG pentru luarea
unor decizii tehnice sau economice privind pachetele de lucrari, proiectele comune;

-

mentin permanent contacte cu managerii de subprogram COG, coordonatorii grupurilor de
lucru, prin e-mail, video sau teleconferinta, in scopul administrarii programului;

-

identifica propunerile de teme de cercetare COG, EPRI si RATEN de interes pentru CNE
Cernavoda si deruleaza actiunile necesare pentru promovarea acestora;

-

primesc si analizeaza documentele tehnice de la COG, EPRI si RATEN (rapoartele draft,
rapoartele finale, notele tehnice sau alte documente) si identifica informatiile tehnice
relevante pentru imbunatatirea programelor tehnice din responsabilitate.

11.
-

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):
implementeaza cerintele Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;
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-

participa la dezvoltarea obiectivelor compartimentului, derivate din obiectivele majore
stabilite de directorul centralei si/sau obiectivele anuale prevazute in directiile de actiune
din tabloul de bord al CNE Cemavoda;

-

dezvolta programele de imbunatatire emise pentru sustinerea obiectivelor specifice anuale

-

dezvoltate la nivel de compartiment si le supune aprobarii Directorului Tehnic;

-

monitorizeaza si raporteaza stadiul realizarii programelor de imbunatatire in sedinte lunare,
trimestriale sau anuale;

-

analizeaza si raporteaza periodic stadiul de indeplinire al obiectivelor specifice, dezvoltate
la nivel de compartiment, identifica orice dificultate in indeplinirea lor si masurile de
imbunatatire, acolo unde este cazul;

-

comunica planurile strategice, obiectivele anuale si obiectivele specifice dezvoltate la nivel
de departament/ compartiment personalului din subordine, in cadrul MRM-urilor;

-

stabileste, prin fisele de post, responsabilitati clare pentru personalul de coordonare din
subordine pentru realizarea activitatilor specifice atribuite, asigurand resursele si
indrumarea necesara realizarii lor;

-

evalueaza continuu eficienta personalului de coordonare din subordine in indeplinirea
sarcinilor atribuite si aplica un sistem de promovare a valorilor si initiativelor individuale,
incurajand rezultatele pozitive si luand masuri ferme de corectare a performantelor sub
asteptari.

12.
In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD01364-L008):
-

asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea a cerintelor din reglementarile
in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul

-

activitatilor compartimentului;

-

asigura elaborarea Ia termen a rapoartelor cerute prin autorizatiile de securitate nucleara,
pentru activitatile aflate in responsabilitate.

13.

In cadrul procesului “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010):

-

asigura identificarea aspectelor de mediu, a impactului asupra mediului, si asigura stabilirea
si urmarirea masurilor compensatorii pentru eliminarea/ diminuarea impactului de mediu
pentru activitatile desfasurate in cadrul compartimentului;

-

trateaza cu prioritate aspectele de mediu cu potential impact negativ si asigura includerea in
documentatia tehnica emisa a cerintelor si actiunilor corespunzatoare unei protectii reale a

-

mediului;

-

efectueaza analiza conditiilor anormale ce implica aspecte de mediu si participa la stabilirea
cauzelor si actiunilor corective pentru indepartarea consecintelor si prevenirea reaparitiei
lor;
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-

fac propuneri pentru imbunatatirea performantelor functionarii echipamentelor cu impact
direct sau potential asupra mediului;

-

urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

14.
In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”
(RD-01364-Q002):
-

se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive din responsabilitatea
compartimentului.

15.
In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364HR001): aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performantelor,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
16.
In cadrul procesului “Procesul de pregatire a personalului centralei” (RD-01364TR001):
-

asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute;

-

asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

17.

In cadrul procesului “Protectia fizica” (RD-01364-A001):

-

manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului;

-

asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

18.
In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
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-

respecta procedurile si regulile de radioprotectie prevazute in documentele procesului de
control al expunerilor profesionale la radiatii;

-

furnizeaza Departamentului Radioprotectie, SM&PSI informatiile privind activitatile lor,
care au condus sau pot conduce la expuneri neanticipate la radiatii;

-

anunta imediat seful direct daca in activitatea desfasurata identifica conditii potentiale de
expuneri profesionale peste limitele de doza legale sau administrative;

-

asigura suportul pentru stabilirea si implementarea solutiilor modificarilor cu impact
radiologic;

-

asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea dozelor
individuale si colective;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea cauzelor care au dus la
modificarea conditiilor radiologice (cresterea campurilor de radiatii) si la aparitia
scurgerilor de fluide radioactive din sistemele centralei;

-

asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului.

19.

In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):

-

asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca;

-

monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca;

-

asigura cunoasterea si recunoasterea riscurilor asociate activitatilor specifice pe care le
executa si luarea masurilor de protectie corespunzatoare in conformitate cu reglementarile
de securitatea muncii ale CNE Cernavoda;

-

desfasoara sarcinile de munca in siguranta, fara a se expune riscurilor de vatamare si fara a
genera riscuri de vatamare pentm ceilalti participanti la procesul de munca.

20.
In cadrul procesului “Principiile, politica si regulamentul de radioprotectie” (RD01364-RP009):
-

stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

-

asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP (categoria A si B) efectueaza
controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE Cemavoda;

-

asigura ca personalul compartimentului respecta regulile generale de conduita in zonele
controlate radiologic stabilite prin procedurile specifice acestui proces.
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21.
In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”(RD01364–RP008):
-

asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului;

-

asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta;

-

asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei Specialist inginerie de componente.

22.

In cadrul procesului de “Protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):

-

se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

mentin un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

23.

In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive” (RD-01364-RP04)

-

asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea
volumelor de material radioactive generate;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea scurgerilor de fluide radioactive
din sistemele centralei;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la
cresterea evacuarilor de materiale radioactive in mediu;

-

asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului.

24.

In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale” (RD-01364–S001):

-

asigura respectarea cerintelor procedurale aplicabile compartimentului, referitoare la
procesul de achizitie si administrare materiale;

-

asigura ca personalul compartimentului respecta procedurile si legislatia referitoare la
procesul de achizitie si de administrare materiale;

-

asigura initierea si elaborarea documentatiei de achizitie pentru produse și servicii necesare
derularii programelor curente si de imbunatatire ale compartimentului și o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

asigura efectuarea receptiei serviciilor si lucrarilor in conformitate cu prevederile
instructiunilor si participa la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie
in conformitate cu instructiunile aprobate.

25.
-

In cadrul procesului “Activitati economico-financiare” (RD-01364-A007):
evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului;
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-

asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora;

-

lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, initiaza “Modificari in cadrul
bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate pe capitole/ articole/
programe, inainte de executia acestora;

-

asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

26.

In cadrul procesului de “Administrarea proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):

-

identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate;

-

coordoneaza proiecte de investitii pentru componentele din responsabilitate;

-

participa ca membru in echipa de proiect si asigura suport tehnic pe parcursul derularii
proiectului.

27.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor” (RD-01364-Q007):

-

asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedural.

28.
In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business”
(RD-01364-A002):
-

asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite
la nivelul Direcției..

29.

In cadrul procesului “Activitati administrative” (RD-01364-A010):
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-

initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru in care
compartimentul isi desfasoara activitatea (mobilier, calculatoare, rechizite, etc);

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS formularul Cerere de transport, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport;

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS formularul Cerere de cazare pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati derulate de catre compartiment.

2.2.3.3. Serviciul Componente Pasive (SCP)
1.
In cadrul Procesului de Mentinere a Fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (RD-01364-T010):
-

documenteaza cerintele de operare, intretinere, testare si conditiile de functionare ale
componentelor pasive in manualele de management durata de viata, elaborate pe tipuri de
componente;

-

dezvolta manualele de programe tehnice luand in considerare recomandarile fabricantilor,
experienta de exploatare interna si externa, recomandarile EPRI si datele ‘as-found’
colectate din activitatile de intretinere;

-

intocmeste si implementeaza planul de monitorizare stare de sanatate componente pasive;

-

monitorizeaza, documenteaza si raporteaza starea de sanatate a componentelor din
responsabilitate, identifica degradarea performantelor acestora si propune actiuni corective;

-

urmareste ca planificarea si executia activitatilor de inspectie si de management durata de
viata sa fie in conformitate cu cerintele rezultate din baza tehnica a programelor de
componente din responsabilitate;

-

evalueaza cererile de amanare pentru activitatile de intretinere si de inspectie, aferente
componentelor pasive, din punct de vedere al impactului asupra: operabilitatii, fiabilitatii
(prin cresterea riscului de defectare al componentei) si identifica masurile compensatorii
pentru revenirea componentei la o stare acceptabila din punct de vedere al fiabilitatii;

-

furnizeaza expertiza tehnica pentru operarea, intretinerea, testarea, repararea si investigarea
conditiilor anormale pentru componentele pasive din responsabilitate;

-

asigura suportul tehnic necesar pentru pregatirea lucrarilor la componentele pasive in ceea
ce priveste: clarificarea cerintelor tehnice, pieselor de schimb, documentelor necesare
pentru contractarea produselor/ lucrarilor/ serviciilor si alte documente necesare pentru
executia lucrarilor. Este inclusa aici si furnizarea informatiilor necesare pentru sedintele de
pregatire a planului de activitati cu centrala in functiune sau pentru pregatirea opririlor;

-

investigheaza problemele tehnice care semnaleaza probleme in functionarea componentelor
pasive din responsabilitate;

-

efectueaza inspectii in instalatie pentru a verifica starea componentelor din responsabilitate;
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-

initiaza modificari de proiect atunci cand acestea sunt necesare pentru imbunatatirea
fiabilitatii componentelor pasive, asigura procesarea documentatiei necesare pentru
modificare si urmaresc implementarea in instalatie;

-

elaboreaza planuri de lucru complexe pentru activitatile aferente componentelor din
responsabilitate;

-

coordoneaza planuri de actiuni, planuri de lucru complexe, proiecte de investitii pentru
componentele din responsabilitate;

-

stabileste cerintele de mentinere in stocul de siguranta a pieselor de schimb esentiale/ critice/
vitale, necesare executiei activitatilor de tip corectiv la componentele din responsabilitate;

-

mentine contacte tehnice cu parteneri din industrie, incluzand fabricanti de echipamente,
institute de cercetare din tara si externe (EPRI), grupuri de lucru din industrie (COG,
WANO, INPO).

2.
In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare” (RD01364-P012):
-

asigura preluarea in programele PM a cerintelor de testare din programul de testare
obligatorie si prelucrarea datelor la interfata cu acest proces;

-

asigura monitorizarea parametrilor inregistrati la testare in cadrul activitatii de monitorizare
stare de sanatate componente;

-

asigura suport tehnic pentru rezolvarea problemelor cu impact asupra securitatii nucleare
sau a disponibilitatii echipamentelor majore, aparute in functionarea centralei.

3.

In cadrul procesului “Control chimic” (RD-01364-CH01):

-

asigura preluarea in toate documentele tehnice emise, incluzand manualele de program
pentru componentele din responsabilitate, a cerintelor de control chimic si prelucrarea
datelor la interfata;

-

asigura suportul tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel ca
sistemele/ componentele centralei sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata;

-

asigura ca produsele chimice aplicate pe sisteme/ componente sunt in conformitate cu
specificatiile tehnice de proiect.

4.

In cadrul procesului “Activitati de intretinere” (RD-01364-P006):

-

asigura ca rezultatele implementarii programelor de intretinere, inspectie si testare pentru
componente pasive sunt analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a acestora;

-

asigura suport tehnic atunci cand este necesar procesului de Activitati de intretinere;

-

urmareste si asigura aderenta personalului din cadrul compartimentului la termenele limita
ale subproceselor incluse in procesul Activitati de Intretinere.

5.
-

In cadrul procesului “Activitati de planificare” (RD-01364-P008):
asigura suportul si resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul de
planificare din centrala;
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-

urmareste si asigura aderenta personalului din cadrul compartimentului la activitatile de
planificare;

-

dezvolta si implementeaza programele si proiectele din responsabilitate, executia lucrarilor
si activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;

-

elaboreaza si coordoneaza planuri de lucru complexe pentru activitatile aferente
componentelor din responsabilitate.

6.

In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare” (RD-01364-T005):

-

asigura ca activitatile de implementare a modificarilor sunt derulate/ verificate utilizind
procedurile/ standardele, metodele si experienta cele mai bune;

-

initiaza modificari de proiect atunci cand acestea sunt necesare pentru imbunatatirea
fiabilitatii componentelor pasive din responsabilitate;

-

asigura verificarea si avizarea modificarilor de proiect pentru componentele din
responsabilitate;

-

asigura actualizarea documentatiei tehnice afectata de modificarea de proiect, respectiv
emiterea si revizia acesteia;

-

asigura suport tehnic pe parcursul procesului de initiere, implementare si inchidere pentru
modificari de proiect;

-

coordoneaza activitatile asociate implementarii, punerii in functiune/ testarii/ actualizarii
documentatiei de exploatare si evaluarii rezultatelor modificarii de proiect.

7.

In cadrul procesului “Politici si principii de operare” (RD-01364-L001):

-

la aparitia unor situatii neprevazute in functionarea centralei, la solicitarea Dispecerului Sef
de Tura, asigura suport tehnic pentru componentele din responsabilitate;

-

asigura respectarea limitelor de operare definite in cadrul acestui proces, in toate
documentele tehnice emise;

-

participa la investigarea evenimentelor semnificate aparute in operarea centralei si la
implementarea lectiilor de invatat.

8.
In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor la CNE Cernavoda”
(RD-01364-Q011):
-

asigura analiza procedurilor specifice de proces din zona mentinerea fiabilitatii sistemelor,
structurilor si componentelor si a instructiunilor interne departamentale;

-

colaboreaza cu responsabilii de procese la definirea si documentarea activitatilor din cadrul
proceselor care sunt derulate de catre compartimentul in cauza;

-

implementeaza actiunile solicitate de responsabilii de procese, pentru imbunatatirea
activitatilor din cadrul compartimentului si implicit a rezultatelor proceselor;

-

propun actiuni de imbunatatire pentru activitatile din cadrul compartimentului si le supun
aprobarii responsabililor de procese;
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-

evalueaza periodic activitatile asociate proceselor, desfasurate in cadrul compartimentului
si asigura informatii responsabililor de procese pentru evaluarea starii de sanatate a
proceselor.

9.
In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a performantelor CNE
Cernavoda” (RD-01364-Q006):
-

se asigura ca activitatea din cadrul compartimentului este evaluata periodic din

-

punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii

-

performantelor asteptate;

-

asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
exteme) derulate in CNE Cemavoda;

-

asigura date de intrare pentru autoevaluarea proceselor din centrala;

-

participa la analiza rezultatelor evaluarilor pe aria de responsabilitate;

-

implementeaza actiunile corective si recomandarile rezultate din rapoartele de evaluare.

10.

In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):

-

asigura identificarea interfetelor externe associate activitatilor compartimentului;

-

asigura rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza probleme la
interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor necesare
comunicarii stadiului acestor probleme;

-

actioneaza ca membrii in comitetele tehnice, grupuri de lucru si echipe de lucru COG;

-

participa ca membrii cu drept de vot in cadrul sedintelor tehnice de la COG pentru luarea
unor decizii tehnice sau economice privind pachetele de lucrari, proiectele comune;

-

mentin permanent contacte cu managerii de subprogram COG, coordonatorii grupurilor de
lucru, prin e-mail, video sau teleconferinta, in scopul administrarii programului;

-

identifica propunerile de teme de cercetare COG, EPRI si RATEN de interes pentru CNE
Cernavoda si deruleaza actiunile necesare pentru promovarea acestora;

-

primesc si analizeaza documentele tehnice de la COG, EPRI si RATEN (rapoartele draft,
rapoartele finale, notele tehnice sau alte documente) si identifica informatiile tehnice
relevante pentru imbunatatirea programelor tehnice din responsabilitate.

11.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):

-

implementeaza cerintele Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;

-

participa la dezvoltarea obiectivelor compartimentului, derivate din obiectivele majore
stabilite de directorul centralei si/sau obiectivele anuale prevazute in directiile de actiune
din tabloul de bord al CNE Cemavoda;

-

dezvolta programele de imbunatatire emise pentru sustinerea obiectivelor specifice anuale

-

dezvoltate la nivel de compartiment si le supune aprobarii Directorului Tehnic;
226

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

monitorizeaza si raporteaza stadiul realizarii programelor de imbunatatire in sedinte lunare,
trimestriale sau anuale;

-

analizeaza si raporteaza periodic stadiul de indeplinire al obiectivelor specifice, dezvoltate
la nivel de compartiment, identifica orice dificultate in indeplinirea lor si masurile de
imbunatatire, acolo unde este cazul;

-

comunica planurile strategice, obiectivele anuale si obiectivele specifice dezvoltate la nivel
de departament/ compartiment personalului din subordine, in cadrul MRM-urilor;

-

stabileste, prin fisele de post, responsabilitati clare pentru personalul de coordonare din
subordine pentru realizarea activitatilor specifice atribuite, asigurand resursele si
indrumarea necesara realizarii lor;

-

evalueaza continuu eficienta personalului de coordonare din subordine in indeplinirea
sarcinilor atribuite si aplica un sistem de promovare a valorilor si initiativelor individuale,
incurajand rezultatele pozitive si luand masuri ferme de corectare a performantelor sub
asteptari.

12.
In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD01364-L008):
-

asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea a cerintelor din reglementarile
in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul

-

activitatilor compartimentului;

-

asigura elaborarea Ia termen a rapoartelor cerute prin autorizatiile de securitate nucleara,
pentru activitatile aflate in responsabilitate.

13.

In cadrul procesului “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010):

-

asigura identificarea aspectelor de mediu, a impactului asupra mediului, si asigura stabilirea
si urmarirea masurilor compensatorii pentru eliminarea/ diminuarea impactului de mediu
pentru activitatile desfasurate in cadrul compartimentului;

-

trateaza cu prioritate aspectele de mediu cu potential impact negativ si asigura includerea in
documentatia tehnica emisa a cerintelor si actiunilor corespunzatoare unei protectii reale a
mediului;

-

efectueaza analiza conditiilor anormale ce implica aspecte de mediu si participa la stabilirea
cauzelor si actiunilor corective pentru indepartarea consecintelor si prevenirea reaparitiei
lor;

-

fac propuneri pentru imbunatatirea performantelor functionarii echipamentelor cu impact
direct sau potential asupra mediului;

-

urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
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14.
In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”
(RD-01364-Q002):
-

se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive din responsabilitatea
compartimentului.

15.
In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364HR001): aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performantelor,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
16.
In cadrul procesului “Procesul de pregatire a personalului centralei” (RD-01364TR001):
-

asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute;

-

asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

17.

In cadrul procesului “Protectia fizica” (RD-01364-A001):

-

manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului;

-

asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

18.
In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
-

respecta procedurile si regulile de radioprotectie prevazute in documentele procesului de
control al expunerilor profesionale la radiatii;

-

furnizeaza Departamentului Radioprotectie, SM&PSI informatiile privind activitatile lor,
care au condus sau pot conduce la expuneri neanticipate la radiatii;
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-

anunta imediat seful direct daca in activitatea desfasurata identifica conditii potentiale de
expuneri profesionale peste limitele de doza legale sau administrative;

-

asigura suportul pentru stabilirea si implementarea solutiilor modificarilor cu impact
radiologic;

-

asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus / pot conduce la cresterea dozelor
individuale si colective;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea cauzelor care au dus la
modificarea conditiilor radiologice (cresterea campurilor de radiatii) si la aparitia
scurgerilor de f1uide radioactive din sistemele centralei;

asigura implementarea
compartimentului;
19.

cerintelor

din

documentele

procesului

in

cadrul

In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):

-

asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca;

-

monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca;

-

asigura cunoasterea si recunoasterea riscurilor asociate activitatilor specifice pe care le
executa si luarea masurilor de protectie corespunzatoare in conformitate cu reglementarile
de securitatea muncii ale CNE Cernavoda;

-

desfasoara sarcinile de munca in siguranta, fara a se expune riscurilor de vatamare si fara a
genera riscuri de vatamare pentru ceilalti participanti la procesul de munca.

20.
In cadrul procesului “Principiile, politica si regulamentul de radioprotectie” (RD01364-RP009):
-

stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

-

asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP (categoria A si B) efectueaza
controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE Cemavoda;

-

asigura ca personalul compartimentului respecta regulile generale de conduita in zonele
controlate radiologic stabilite prin procedurile specifice acestui proces.

21.
In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”(RD01364–RP008):
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-

asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului;

-

asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta;

-

asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei Specialist inginerie de componente.

22.

In cadrul procesului de “Protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):

-

se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

mentin un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

23.

In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive” (RD-01364-RP04)

-

asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea
volumelor de material radioactive generate;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea scurgerilor de fluide radioactive
din sistemele centralei;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la
cresterea evacuarilor de materiale radioactive in mediu;

-

asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului.

24.

In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale” (RD-01364–S001):

-

asigura respectarea cerintelor procedurale aplicabile compartimentului, referitoare la
procesul de achizitie si administrare materiale;

-

asigura ca personalul compartimentului respecta procedurile si legislatia referitoare la
procesul de achizitie si de administrare materiale;

-

asigura initierea si elaborarea documentatiei de achizitie pentru produse și servicii necesare
derularii programelor curente si de imbunatatire ale compartimentului și o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

asigura efectuarea receptiei serviciilor si lucrarilor in conformitate cu prevederile
instructiunilor si participa la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie
in conformitate cu instructiunile aprobate.

25.

In cadrul procesului “Activitati economico-financiare” (RD-01364-A007):

-

evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului;

-

asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora;
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-

lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, initiaza “Modificari in cadrul
bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate pe capitole/ articole/
programe, inainte de executia acestora;

-

asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

26.

In cadrul procesului de “Administrarea proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):

-

identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate;

-

coordoneaza proiecte de investitii pentru componentele din responsabilitate;

-

participa ca membru in echipa de proiect si asigura suport tehnic pe parcursul derularii
proiectului.

27.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor” (RD-01364-Q007):

-

asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedural.

28.
In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business”
(RD-01364-A002):
-

asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite
la nivelul Direcției..

29.
-

In cadrul procesului “Activitati administrative” (RD-01364-A010):
initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru in care
compartimentul isi desfasoara activitatea (mobilier, calculatoare, rechizite, etc);
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-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS formularul Cerere de transport, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport;

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS formularul Cerere de cazare pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati derulate de catre compartiment.

2.2.3.4. Serviciul Programe Suport (SPS)
1.
In cadrul Procesului de Mentinere a Fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (RD-01364-T010):
-

documenteaza procesul de mentinere a fiabilitatii sistemelor, componentelor si structurilor
critice;

-

dezvolta procedurile specifice de colectare date, utile pentru programele de asigurarea
fiabilitatii echipamentelor la CNE Cernavoda;

-

asigura dezvoltarea procedurilor specifice de implementare a programelor PM, PdM, PLim,
PIP, EQ la CNE Cernavoda, precum si raportarea catre conducere a indicatorilor specifici
executiei programelor la nivel de centrala;

-

dezvolta manualele de programe tehnice
suport pentru mentinerea fiabilitatii
echipamentelor si componentelor (EQ si Shelf Life), luand in considerare recomandarile
fabricantilor, experienta de exploatare interna si externa, recomandarile EPRI si datele ‘asfound’ colectate din activitatile de intretinere;

-

intocmeste si implementeaza planurile de monitorizare stare de sanatate programe suport si
programe de coordonare;

-

monitorizeaza, documenteaza si raporteaza starea de sanatate a programelor din
responsabilitate, identifica degradarea performantelor acestora si propune actiuni corective;

-

furnizeaza expertiza tehnica pentru activitatile suport din cadrul programelor de baza, din
responsabilitate;

-

urmareste ca planificarea si implementarea actiunilor necesare pentru derularea programelor
si imbunatatirea starii de sanatate a acestora sa fie in conformitate cu cerintele rezultate din
baza tehnica a programelor din responsabilitate;

-

asigura suportul tehnic necesar pentru pregatirea documentelor necesare pentru contractarea
produselor/ lucrarilor/ serviciilor si alte documente necesare pentru executia activitatilor din
cadrul programelor de baza;

-

asigura interfata cu principalii ‘parteneri’, care concura la implementarea programelor, prin
intalniri periodice in care se vor discuta progresele realizate comparativ cu planificarea
initiala, problemele identificate si actiunile necesare pentru adresare, propuneri de
imbunatatire a performantelor;

-

asigura planificarea si monitorizarea aderentei pentru prezentarea rapoartelor de sanatate
componente Comitetul de Stare de Sanatate al Centralei;
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-

elaboreaza planuri de lucru complexe pentru activitatile aferente programelor din
responsabilitate;

-

coordoneaza planuri de actiuni, planuri de lucru complexe, proiecte de investitii pentru
programele din responsabilitate;

-

coordoneaza inspectiile obligatorii in conformitate cu planurile aprobate;

-

mentine contacte tehnice cu parteneri din industrie, incluzand fabricanti de echipamente,
institute de cercetare din tara si externe (EPRI), grupuri de lucru din industrie (COG,
WANO, INPO).

2.
In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare” (RD01364-P012):
-

asigura preluarea in programe a cerintelor de testare din programul de testare obligatorie si
prelucrarea datelor la interfata cu acest proces;

-

asigura monitorizarea parametrilor inregistrati la testare in cadrul activitatii de monitorizare
stare de sanatate programe;

-

asigura suport tehnic pentru rezolvarea problemelor cu impact asupra securitatii nucleare
sau a disponibilitatii echipamentelor majore, aparute in functionarea centralei.

3.

In cadrul procesului “Control chimic” (RD-01364-CH01):

-

asigura preluarea in toate documentele tehnice emise, incluzand manualele de program din
responsabilitate, a cerintelor de control chimic si prelucrarea datelor la interfata;

-

asigura suportul tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel ca
sistemele/ componentele centralei sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata;

-

asigura ca produsele chimice aplicate pe sisteme/ componente sunt in conformitate cu
specificatiile tehnice de proiect.

4.

In cadrul procesului “Activitati de intretinere” (RD-01364-P006):

-

asigura ca rezultatele implementarii programelor de intretinere pentru echipamente critice
sunt analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a acestora;

-

asigura suport tehnic atunci cand este necesar procesului de Activitati de intretinere;

-

urmareste si asigura aderenta personalului din cadrul compartimentului la termenele limita
ale subproceselor incluse in procesul Activitati de Intretinere.

5.

In cadrul procesului “Activitati de planificare” (RD-01364-P008):

-

asigura suportul si resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul de
planificare din centrala;

-

urmareste si asigura aderenta personalului din cadrul compartimentului la activitatile de
planificare;

-

dezvolta si implementeaza programele si proiectele din responsabilitate, executia lucrarilor
si activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;
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-

elaboreaza si coordoneaza planuri de lucru complexe pentru activitatile aferente
programelor din responsabilitate.

6.

In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare” (RD-01364-T005):

-

asigura ca activitatile de implementare a modificarilor sunt derulate/ verificate utilizind
procedurile/ standardele, metodele si experienta cele mai bune;

-

initiaza modificari de proiect atunci cand acestea sunt necesare pentru imbunatatirea
fiabilitatii componentelor EQ;

-

asigura verificarea si avizarea modificarilor de proiect pentru programele din
responsabilitate;

-

asigura actualizarea documentatiei tehnice afectata de modificarea de proiect, respectiv
emiterea si revizia acesteia;

-

asigura suport tehnic pe parcursul procesului de initiere, implementare si inchidere pentru
modificari de proiect;

-

coordoneaza activitatile asociate implementarii, punerii in functiune/ testarii/ actualizarii
documentatiei de exploatare si evaluarii rezultatelor modificarii de proiect.

7.

In cadrul procesului “Politici si principii de operare” (RD-01364-L001):

-

la aparitia unor situatii neprevazute in functionarea centralei, la solicitarea Dispecerului Sef
de Tura, asigura suport tehnic pentru componentele EQ;

-

asigura respectarea limitelor de operare definite in cadrul acestui proces, in toate
documentele tehnice emise;

-

participa la investigarea evenimentelor semnificate aparute in operarea centralei si la
implementarea lectiilor de invatat.

8.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor” (RD-01364-Q011):

-

asigura dezvoltarea procedurii pentru procesul Mentinerea Fiabilitatii sistemelor,
structurilor si componentelor la CNE Cernavoda;

-

asigura dezvoltarea procedurilor specifice pentru implementarea programelor PM, PdM,
PLim, PIP, EQ la CNE Cernavoda;

-

asigura analiza procedurilor specifice de proces din zona mentinerea fiabilitatii sistemelor,
structurilor si componentelor si a instructiunilor interne departamentale;

-

colaboreaza cu responsabilii de procese la definirea si documentarea activitatilor din cadrul
proceselor care sunt derulate de catre compartimentul in cauza;

-

implementeaza actiunile solicitate de responsabilii de procese, pentru imbunatatirea
activitatilor din cadrul compartimentului si implicit a rezultatelor proceselor;

-

propun actiuni de imbunatatire pentru activitatile din cadrul compartimentului si le supun
aprobarii responsabililor de procese;
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-

realizeaza evaluarea periodica a activitatilor din cadrul procesului de Mentinere a Fiabilitatii
Sistemelor, Structurilor si Componentelor, din punct de vedere al respectarii cerintelor din
procedurile centralei si al atingerii performantelor stabilite;

-

evalueaza periodic activitatile asociate proceselor din centrala, desfasurate in cadrul
compartimentului si asigura informatii responsabililor de procese pentru evaluarea starii de
sanatate a proceselor.

9.
In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a performantelor CNE
Cernavoda” (RD-01364-Q006):
-

se asigura ca activitatea din cadrul compartimentului este evaluata periodic din

-

punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii

-

performantelor asteptate;

-

asigura autoevaluarea procesului de Mentinere a Fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor;

-

asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
exteme) derulate in CNE Cemavoda;

-

asigura date de intrare pentru autoevaluarea proceselor din centrala;

-

participa la analiza rezultatelor evaluarilor pe aria de responsabilitate;

-

implementeaza actiunile corective si recomandarile rezultate din rapoartele de evaluare.

10.

In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):

-

asigura identificarea interfetelor exteme asociate activitatilor din cadrul compartimentului;

-

asigura rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza probleme la
interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor necesare
comunicarii stadiului acestor probleme;

-

urmareste transmiterea catre organismele de reglementare (CNCAN/ ISCIR) a rapoartelor
de informare referitoare la rezultatele inspectiilor obligatorii, in conformitate cu
angajamentele asumate;

-

asigura coordonarea interfetei cu COG, pentru programul R&D, inclusiv derularea
contractului de afiliere, distribuirea rapoartelor COG in organizatie si colectarea feedbackului de la utilizatori;

-

asigura coordonarea interfetei cu EPRI, inclusive derularea contractului de afiliere;

-

actioneaza ca membrii in comitetele tehnice, grupuri de lucru si echipe de lucru COG;

-

participa ca membrii cu drept de vot in cadrul sedintelor tehnice de la COG pentru luarea
unor decizii tehnice sau economice privind pachetele de lucrari, proiectele comune;

-

mentin permanent contacte cu managerii de subprogram COG, coordonatorii grupurilor de
lucru, prin e-mail, video sau teleconferinta, in scopul administrarii programului;
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-

identifica propunerile de teme de cercetare COG, EPRI si RATEN de interes pentru CNE
Cernavoda si deruleaza actiunile necesare pentru promovarea acestora;

-

primesc si analizeaza documentele tehnice de la COG, EPRI si RATEN (rapoartele draft,
rapoartele finale, notele tehnice sau alte documente) si identifica informatiile tehnice
relevante pentru imbunatatirea programelor tehnice din responsabilitate.

11.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):

-

implementeaza cerintele Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;

-

participa la dezvoltarea obiectivelor compartimentului, derivate din obiectivele majore
stabilite de directorul centralei si/sau obiectivele anuale prevazute in directiile de actiune
din tabloul de bord al CNE Cemavoda;

-

dezvolta programele de imbunatatire emise pentru sustinerea obiectivelor specifice anuale

-

dezvoltate la nivel de compartiment si le supune aprobarii Directorului Tehnic;

-

monitorizeaza si raporteaza stadiul realizarii programelor de imbunatatire in sedinte lunare,
trimestriale sau anuale;

-

analizeaza si raporteaza periodic stadiul de indeplinire al obiectivelor specifice, dezvoltate
la nivel de compartiment, identifica orice dificultate in indeplinirea lor si masurile de
imbunatatire, acolo unde este cazul;

-

comunica planurile strategice, obiectivele anuale si obiectivele specifice dezvoltate la nivel
de departament/ compartiment personalului din subordine, in cadrul MRM-urilor;

-

stabileste, prin fisele de post, responsabilitati clare pentru personalul de coordonare din
subordine pentru realizarea activitatilor specifice atribuite, asigurand resursele si
indrumarea necesara realizarii lor;

-

evalueaza continuu eficienta personalului de coordonare din subordine in indeplinirea
sarcinilor atribuite si aplica un sistem de promovare a valorilor si initiativelor individuale,
incurajand rezultatele pozitive si luand masuri ferme de corectare a performantelor sub
asteptari.

12.
In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD01364-L008):
-

asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea a cerintelor din reglementarile
in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul

-

activitatilor compartimentului;

-

asigura elaborarea la termen a rapoartelor cerute prin autorizatiile de securitate nucleara,
pentru activitatile aflate in responsabilitate.

13.

In cadrul procesului “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010):
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-

asigura identificarea aspectelor de mediu, a impactului asupra mediului, si asigura stabilirea
si urmarirea masurilor compensatorii pentru eliminarea/ diminuarea impactului de mediu
pentru activitatile desfasurate in cadrul compartimentului;

-

trateaza cu prioritate aspectele de mediu cu potential impact negativ si asigura includerea in
documentatia tehnica emisa a cerintelor si actiunilor corespunzatoare unei protectii reale a

-

mediului;

-

efectueaza analiza conditiilor anormale ce implica aspecte de mediu si participa la stabilirea
cauzelor si actiunilor corective pentru indepartarea consecintelor si prevenirea reaparitiei
lor;

-

fac propuneri pentru imbunatatirea performantelor functionarii sistemelor sau

-

echipamentelor cu impact direct sau potential asupra mediului;

-

urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

14.
In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”
(RD-01364-Q002):
-

se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive din responsabilitatea
compartimentului.

15.
In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364HR001): aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performantelor,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
16.
In cadrul procesului “Procesul de pregatire a personalului centralei” (RD-01364TR001):
-

asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute;

-

asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).
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17.

In cadrul procesului “Protectia fizica” (RD-01364-A001):

-

manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului;

-

asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

18.
In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
-

respecta procedurile si regulile de radioprotectie prevazute in documentele procesului de
control al expunerilor profesionale la radiatii;

-

furnizeaza Departamentului Radioprotectie, SM&PSI informatiile privind activitatile lor,
care au condus sau pot conduce la expuneri neanticipate la radiatii;

-

anunta imediat seful direct daca in activitatea desfasurata identifica conditii potentiale de
expuneri profesionale peste limitele de doza legale sau administrative;

-

asigura suportul pentru stabilirea si implementarea solutiilor modificarilor cu impact
radiologic;

-

asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea dozelor
individuale si colective;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea cauzelor care au dus la
modificarea conditiilor radiologice (cresterea campurilor de radiatii) si la aparitia
scurgerilor de f1uide radioactive din sistemele centralei;

-

asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului;

19.

In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):

-

asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca;

-

monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca;

-

asigura cunoasterea si recunoasterea riscurilor asociate activitatilor specifice pe care le
executa si luarea masurilor de protectie corespunzatoare in conformitate cu reglementarile
de securitatea muncii ale CNE Cernavoda;

-

desfasoara sarcinile de munca in siguranta, fara a se expune riscurilor de vatamare si fara a
genera riscuri de vatamare pentm ceilalti participanti la procesul de munca.

20.
In cadrul procesului “Principiile, politica si regulamentul de radioprotectie” (RD01364-RP009):
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-

stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

-

asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP (categoria A si B) efectueaza
controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE Cemavoda;

-

asigura ca personalul compartimentului respecta regulile generale de conduita in zonele
controlate radiologic stabilite prin procedurile specifice acestui proces.

21.
In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”(RD01364–RP008):
-

asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului;

-

asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta;

-

asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei Specialist inginerie de componente.

22.

In cadrul procesului de “Protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):

-

se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

mentin un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

23.

In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive” (RD-01364-RP04)

-

asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea
volumelor de material radioactive generate;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea scurgerilor de fluide radioactive
din sistemele centralei;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la
cresterea evacuarilor de material radioactive in mediu;

-

asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului.

24.

In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale” (RD-01364–S001):

-

asigura respectarea cerintelor procedurale aplicabile compartimentului, referitoare la
procesul de achizitie si administrare materiale;

-

asigura ca personalul compartimentului respecta procedurile si legislatia referitoare la
procesul de achizitie si de administrare materiale;
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-

asigura initierea si elaborarea documentatiei de achizitie pentru produse și servicii necesare
derularii programelor curente si de imbunatatire ale compartimentului și o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

asigura efectuarea receptiei serviciilor si lucrarilor in conformitate cu prevederile
instructiunilor si participa la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie
in conformitate cu instructiunile aprobate.

25.

In cadrul procesului “Activitati economico-financiare” (RD-01364-A007):

-

evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului;

-

asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora;

-

lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, initiaza “Modificari in cadrul
bugetului" pentru suplimentare / reducere a sumelor de buget aprobate pe capitole/ articole/
programe, inainte de executia acestora;

-

asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

26.

In cadrul procesului de “Administrarea proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):

-

identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate;

-

coordoneaza proiecte de investitii pentru componentele din responsabilitate;

-

participa ca membru in echipa de proiect si asigura suport tehnic pe parcursul derularii
proiectului.

27.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor” (RD-01364-Q007):

-

asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedural.
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28.
In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business”
(RD-01364-A002):
-

asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite
la nivelul Direcției..

29.

In cadrul procesului “Activitati administrative” (RD-01364-A010):

-

initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru in care
compartimentul isi desfasoara activitatea (mobilier, calculatoare, rechizite, etc);

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS formularul Cerere de transport, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport;

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS formularul Cerere de cazare pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati derulate de catre compartiment.

2.2.3.5. Serviciul Vane (SV)
1.
In cadrul Procesului de Mentinere a Fiabilitatii Sistemelor, Structurilor si
Componentelor (RD-01364-T010):
-

documenteaza cerintele de operare, intretinere, testare si conditiile de functionare ale
componentelor critice – vane in manualele de program de intretinere preventiva, elaborate
pe tipuri de componente;

-

dezvolta matrici de intretinere preventiva luand in considerare recomandarile fabricantilor,
experienta de exploatare interna si externa, recomandarile EPRI si datele ‘as-found’
colectate din activitatile de intretinere;

-

intocmeste si implementeaza planul de monitorizare stare de sanatate componente pentru
vane critice;

-

monitorizeaza, documenteaza si raporteaza starea de sanatate a componentelor din
responsabilitate, identifica degradarea performantelor acestora si propune actiuni corective;

-

urmareste ca planificarea si executia activitatilor PM sa fie in conformitate cu cerintele
rezultate din baza tehnica a programelor de componente din responsabilitate;

-

evalueaza cererile de amanare pentru activitatile de intretinere, aferente componentelor
critice, din punct de vedere al impactului asupra: operabilitatii, fiabilitatii (prin cresterea
riscului de defectare al componentei) si identifica masurile compensatorii pentru revenirea
componentei la o stare acceptabila din punct de vedere al fiabilitatii;
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-

furnizeaza expertiza tehnica pentru operarea, intretinerea, testarea, repararea si investigarea
conditiilor anormale pentru componentele critice din responsabilitate;

-

asigura suportul tehnic necesar pentru pregatirea lucrarilor la componentele critice in ceea
ce priveste: clarificarea cerintelor tehnice, pieselor de schimb, documentelor necesare
pentru contractarea produselor/ lucrarilor/ serviciilor si alte documente necesare pentru
executia lucrarilor. Este inclusa aici si furnizarea informatiilor necesare pentru sedintele de
pregatire a planului de activitati cu centrala in functiune sau pentru pregatirea opririlor;

-

investigheaza problemele tehnice care semnaleaza probleme in functionarea componentelor
critice din responsabilitate;

-

efectueaza inspectii in instalatie pentru a verifica starea componentelor din responsabilitate;

-

initiaza modificari de proiect atunci cand acestea sunt necesare pentru imbunatatirea
fiabilitatii componentelor critice, asigura procesarea documentatiei necesare pentru
modificare si urmaresc implementarea in instalatie;

-

elaboreaza planuri de lucru complexe pentru activitatile aferente componentelor din
responsabilitate;

-

coordoneaza planuri de actiuni, planuri de lucru complexe, proiecte de investitii pentru
componentele din responsabilitate;

-

stabileste cerintele de mentinere in stocul de siguranta a pieselor de schimb esentiale/ critice/
vitale, necesare executiei activitatilor de tip corectiv la echipamentele din responsabilitate;

-

mentine contacte tehnice cu parteneri din industrie, incluzand fabricanti de echipamente,
institute de cercetare din tara si externe (EPRI), grupuri de lucru din industrie (COG,
WANO, INPO).

2.
In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare” (RD01364-P012):
-

asigura preluarea in programele PM a cerintelor de testare din programul de testare
obligatorie si prelucrarea datelor la interfata cu acest proces;

-

asigura monitorizarea parametrilor inregistrati la testare in cadrul activitatii de monitorizare
stare de sanatate componente;

-

asigura suport tehnic pentru rezolvarea problemelor cu impact asupra securitatii nucleare
sau a disponibilitatii echipamentelor majore, aparute in functionarea centralei.

3.

In cadrul procesului “Control chimic” (RD-01364-CH01):

-

asigura preluarea in toate documentele tehnice emise, incluzand manualele de program
pentru componentele din responsabilitate, a cerintelor de control chimic si prelucrarea
datelor la interfata;

-

asigura suportul tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel ca
sistemele/ componentele centralei sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata;
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4.

asigura ca produsele chimice aplicate pe sisteme/ componente sunt in conformitate cu
specificatiile tehnice de proiect.
In cadrul procesului “Activitati de intretinere” (RD-01364-P006):

-

asigura ca rezultatele implementarii programelor de intretinere pentru vane critice sunt
analizate si sunt identificate posibilitati de imbunatatire a acestora;

-

asigura suport tehnic atunci cand este necesar procesului de Activitati de intretinere;

-

urmareste si asigura aderenta personalului din cadrul compartimentului la termenele limita
ale subproceselor incluse in procesul Activitati de Intretinre.

5.

In cadrul procesului “Activitati de planificare” (RD-01364-P008):

-

asigura suportul si resursele necesare din cadrul compartimentului pentru procesul de
planificare din centrala;

-

urmareste si asigura aderenta personalului din cadrul compartimentului la activitatile de
planificare;

-

dezvolta si implementeaza programele si proiectele din responsabilitate, executia lucrarilor
si activitatilor specifice compartimentului in conformitate cu planurile aprobate;

-

elaboreaza si coordoneaza planuri de lucru complexe pentru activitatile aferente
componentelor din responsabilitate.

6.

In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare” (RD-01364-T005):

-

asigura ca activitatile de implementare a

-

modificarilor sunt derulate/ verificate utilizind procedurile/ standardele, metodele si
experienta cele mai bune;

-

initiaza modificari de proiect atunci cand acestea sunt necesare pentru imbunatatirea
fiabilitatii componentelor critice din responsabilitate;

-

asigura verificarea si avizarea modificarilor de proiect pentru componentele din
responsabilitate;

-

asigura actualizarea documentatiei tehnice afectata de modificarea de proiect, respectiv
emiterea si revizia acesteia;

-

asigura suport tehnic pe parcursul procesului de initiere, implementare si inchidere pentru
modificari de proiect;

-

coordoneaza activitatile asociate implementarii, punerii in functiune/ testarii/ actualizarii
documentatiei de exploatare si evaluarii rezultatelor modificarii de proiect.

7.

In cadrul procesului “Politici si principii de operare” (RD-01364-L001):

-

la aparitia unor situatii neprevazute in functionarea centralei, la solicitarea Dispecerului Sef
de Tura, asigura suport tehnic pentru componentele din responsabilitate;

-

asigura respectarea limitelor de operare definite in cadrul acestui proces, in toate
documentele tehnice emise;
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-

participa la investigarea evenimentelor semnificate aparute in operarea centralei si la
implementarea lectiilor de invatat.

8.
In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor la CNE Cernavoda”
(RD-01364-Q011):
-

asigura analiza procedurilor specifice de proces din zona mentinerea fiabilitatii sistemelor,
structurilor si componentelor si a instructiunilor interne departamentale;

-

colaboreaza cu responsabilii de procese la definirea si documentarea activitatilor din cadrul
proceselor care sunt derulate de catre compartimentul in cauza;

-

implementeaza actiunile solicitate de responsabilii de procese, pentru imbunatatirea
activitatilor din cadrul compartimentului si implicit a rezultatelor proceselor;

-

propun actiuni de imbunatatire pentru activitatile din cadrul compartimentului si le supun
aprobarii responsabililor de procese;

-

evalueaza periodic activitatile asociate procesulelor, desfasurate in cadrul compartimentului
si asigura informatii responsabililor de procese pentru evaluarea starii de sanatate a
proceselor.

9.
In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a performantelor CNE
Cernavoda” (RD-01364-Q006):
-

se asigura ca activitatea din cadrul compartimentului este evaluata periodic din

-

punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii

-

performantelor asteptate;

-

asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
exteme) derulate in CNE Cemavoda;

-

asigura date de intrare pentru autoevaluarea proceselor din centrala;

-

participa la analiza rezultatelor evaluarilor pe aria de responsabilitate;

-

implementeaza actiunile corective si recomandarile rezultate din rapoartele de evaluare.

10.

In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):

-

asigura identificarea interfetelor exteme asociate activitatilor din cadrul compatimentului;

-

asigura rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza probleme la
interfata cu organele de reglementare si control si transmiterea informatiilor necesare
comunicarii stadiului acestor probleme;

-

actioneaza ca membrii in comitetele tehnice, grupuri de lucru si echipe de lucru COG;

-

participa ca membrii cu drept de vot in cadrul sedintelor tehnice de la COG pentru luarea
unor decizii tehnice sau economice privind pachetele de lucrari, proiectele comune;

-

mentin permanent contacte cu managerii de subprogram COG, coordonatorii grupurilor de
lucru, prin e-mail, video sau teleconferinta, in scopul administrarii programului;
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-

identifica propunerile de teme de cercetare COG, EPRI si RATEN de interes pentru CNE
Cernavoda si deruleaza actiunile necesare pentru promovarea acestora;

-

primesc si analizeaza documentele tehnice de la COG, EPRI si RATEN (rapoartele draft,
rapoartele finale, notele tehnice sau alte documente) si identifica informatiile tehnice
relevante pentru imbunatatirea programelor tehnice din responsabilitate.

11.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):

-

implementeaza cerintele Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;

-

participa la dezvoltarea obiectivelor compartimentului, derivate din obiectivele majore
stabilite de directorul centralei si/sau obiectivele anuale prevazute in directiile de actiune
din tabloul de bord al CNE Cemavoda;

-

dezvolta programele de imbunatatire emise pentru sustinerea obiectivelor specifice anuale

-

dezvoltate la nivel de compartiment si le supune aprobarii Directorului Tehnic;

-

monitorizeaza si raporteaza stadiul realizarii programelor de imbunatatire in sedinte lunare,
trimestriale sau anuale;

-

analizeaza si raporteaza periodic stadiul de indeplinire al obiectivelor specifice, dezvoltate
la nivel de compartiment, identifica orice dificultate in indeplinirea lor si masurile de
imbunatatire, acolo unde este cazul;

-

comunica planurile strategice, obiectivele anuale si obiectivele specifice dezvoltate la nivel
de departament/ compartiment personalului din subordine, in cadrul MRM-urilor;

-

stabileste, prin fisele de post, responsabilitati clare pentru personalul coordonare din
subordine pentru realizarea activitatilor specifice atribuite, asigurand resursele si
indrumarea necesara realizarii lor;

-

evalueaza continuu eficienta personalului de coordonare din subordine in indeplinirea
sarcinilor atribuite si aplica un sistem de promovare a valorilor si initiativelor individuale,
incurajand rezultatele pozitive si luand masuri ferme de corectare a performantelor sub
asteptari.

12.
In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD01364-L008):
-

asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea a cerintelor din reglementarile
in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul

-

activitatilor compartimentului;

-

asigura elaborarea la termen a rapoartelor cerute prin autorizatiile de securitate nucleara,
pentru activitatile aflate in responsabilitate.

13.

In cadrul procesului “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010):
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-

asigura identificarea aspectelor de mediu, a impactului asupra mediului, si asigura stabilirea
si urmarirea masurilor compensatorii pentru eliminarea/ diminuarea impactului de mediu
pentru activitatile desfasurate in cadrul compartimentului;

-

trateaza cu prioritate aspectele de mediu cu potential impact negativ si asigura includerea in
documentatia tehnica emisa a cerintelor si actiunilor corespunzatoare unei protectii reale a

-

mediului;

-

efectueaza analiza conditiilor anormale ce implica aspecte de mediu si participa la stabilirea
cauzelor si actiunilor corective pentru indepartarea consecintelor si prevenirea reaparitiei
lor;

-

fac propuneri pentru imbunatatirea performantelor functionarii componentelor cu impact
direct sau potential asupra mediului;

-

urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

14.

In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”
(RD-01364-Q002):

-

se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive din responsabilitatea
compartimentului.

15. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364-HR001):
aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performantelor,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

16.
In cadrul procesului “Procesul de pregatire a personalului centralei” (RD-01364TR001):
-

asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute;

-

asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
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aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).
17.

In cadrul procesului “Protectia fizica” (RD-01364-A001):

-

manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului;

-

asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

18.
In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
-

respecta procedurile si regulile de radioprotectie prevazute in documentele procesului de
control al expunerilor profesionale la radiatii;

-

furnizeaza Departamentului Radioprotectie, SM&PSI informatiile privind activitatile lor,
care au condus sau pot conduce la expuneri neanticipate la radiatii;

-

anunta imediat seful direct daca in activitatea desfasurata identifica conditii potentiale de
expuneri profesionale peste limitele de doza legale sau administrative;

-

asigura suportul pentru stabilirea si implementarea solutiilor modificarilor cu impact
radiologic;

-

asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus / pot conduce la cresterea dozelor
individuale si colective;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea cauzelor care au dus la
modificarea conditiilor radiologice (cresterea campurilor de radiatii) si la aparitia
scurgerilor de f1uide radioactive din sistemele centralei;

-

asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului;

19.

In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):

-

asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca;

-

monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca;

-

asigura cunoasterea si recunoasterea riscurilor asociate activitatilor specifice pe care le
executa si luarea masurilor de protectie corespunzatoare in conformitate cu reglementarile
de securitatea muncii ale CNE Cernavoda;
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-

desfasoara sarcinile de munca in siguranta, fara a se expune riscurilor de vatamare si fara a
genera riscuri de vatamare pentm ceilalti participanti la procesul de munca.

20.
In cadrul procesului “Principiile, politica si regulamentul de radioprotectie” (RD01364-RP009):
-

stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

-

asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP (categoria A si B) efectueaza
controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE Cemavoda;

-

asigura ca personalul compartimentului respecta regulile generale de conduita in zonele
controlate radiologic stabilite prin procedurile specifice acestui proces.

21.
In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”(RD01364–RP008):
-

asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului;

-

asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta;

-

asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei Specialist inginerie de componente.

22.

In cadrul procesului de “Protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):

-

se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

mentin un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

23.

In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive” (RD-01364-RP04)

-

asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea
volumelor de material radioactive generate;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea scurgerilor de fluide radioactive
din sistemele centralei;

-

asigura suportul necesar pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la
cresterea evacuarilor de material radioactive in mediu;

-

asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului.

24.

In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale” (RD-01364–S001):
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-

asigura respectarea cerintelor procedurale aplicabile compartimentului, referitoare la
procesul de achizitie si administrare materiale;

-

asigura ca personalul compartimentului respecta procedurile si legislatia referitoare la
procesul de achizitie si de administrare materiale;

-

asigura initierea si elaborarea documentatiei de achizitie pentru produse și servicii necesare
derularii programelor curente si de imbunatatire ale compartimentului și o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

asigura efectuarea receptiei serviciilor si lucrarilor in conformitate cu prevederile
instructiunilor si participa la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie
in conformitate cu instructiunile aprobate.

25.

In cadrul procesului “Activitati economico-financiare” (RD-01364-A007):

-

evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului;

-

asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora;

-

lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, initiaza “Modificari in cadrul
bugetului" pentru suplimentare / reducere a sumelor de buget aprobate pe capitole / articole
/ programe, inainte de executia acestora;

-

asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

26.

In cadrul procesului de “Administrarea proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):

-

identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate;

-

coordoneaza proiecte de investitii pentru componentele din responsabilitate;

-

participa ca membru in echipa de proiect si asigura suport tehnic pe parcursul derularii
proiectului.

27.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor” (RD-01364-Q007):

-

asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;
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-

verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedural.

28.
In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business”
(RD-01364-A002):
-

asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite
la nivelul Direcției..

29.

In cadrul procesului “Activitati administrative” (RD-01364-A010):

-

initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru in care
compartimentul isi desfasoara activitatea (mobilier, calculatoare, rechizite, etc);

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS formularul Cerere de transport, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport;

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS formularul Cerere de cazare pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati derulate de catre compartiment

3. Departamentul Radioprotectie, SM si PSI (DRSM-PSI) – CNE Cernavoda
3.1. Obiect de activitate - Departamentul Radioprotectie, SM si PSI (DRSM-

PSI) – CNE Cernavoda
Departamentul Radioprotectie, SM si PSI este responsabil cu derularea si dezvoltarea
activitatilor majore precum si urmarirea performantelor pentru urmatoarele procese:
-

Controlul expunerii la radiatii a personalului;

-

Controlul materialelor radioactive;

-

Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta;

-

Programul de sanatate si securitate a personalului;

-

Securitatea la incendiu.

DRSM-PSI este subordonat direct Directorului CNE Cernavoda.
DRSM-PSI cuprinde 5 compartimente:
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-

Serviciul Tehnic Radioprotectie,

-

Serviciul Control Radiatii,

-

Serviciul SM si PSI,

-

Laboratorul Dozimetrie Individuala,

-

Laboratorul Control Mediu.

3.1.1. Serviciul Tehnic Radioprotectie
Este responsabil de:
-

Asigurarea suportului tehnic la activitatile din cadrul procesului “Controlul expunerii la
radiatii a personalului”, pentru asigurarea radioprotectiei personalului si desfasurarii in
siguranta a activitatilor cu risc radiologic.

-

Asigurarea functionarii sistemelor si a instrumentatiei portabile si semiportabile de
radioprotectie.

-

Asigurarea suportului tehnic in desfasurarea programului de monitorizare a efluentilor
radioactivi lichizi şi gazosi la CNE Cernavodă, activitatilor de achizitie, receptie, utilizare,
expediere si evidenta a surselor de radiatii controlate si programului de monitorizare a
radioactivitatii mediului pentru CNE Cernavoda.

-

Asigurarea suportului tehnic pentru desfasurarea programului de gospodarire a deseurilor
radioactive la CNE Cernavoda.

-

Asigurarea administrarii si implementarii procesului de planificare si pregatire pentru
situatii de urgenta, pregatire si interventie in situatii de accident in care sunt implicate
substante periculoase (SEVESO).

3.1.2. Serviciul Control Radiatii
Serviciul Control Radiații are ca obiectiv minimizarea expunerii la radiații pentru personalul
propriu și contractor al CNE Cernavoda. La atingerea acestui obiectiv contribuie echipa SCR,
din cadrul și cu ajutorul echipei lărgite DRSM-PSI, care are în responsabilitate serviciile de
câmp, programul de pregătire și calificare în radioprotecție, managementul și gospodărirea
deșeurilor radioactive, programul de urmărire și optimizare a expunerii personalului (ALARA).
Fiecăreia din ariile enumerate mai sus și care fac obiectul de activitate SCR, au în sarcină
următoarele activități:
Este responsabil de:
-

Organizarea și administrarea activităților din responsabilitatea compartimentului:

-

Asigurarea controlului expunerii la radiații a personalului
•

Radioprotecția operațională/ servicii de câmp
251

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
•

Radioprotecția operațională / Gestionarea activităților cu risc radiologic prin
implementarea programului RWP

•

Radioprotecția operațională: urmărirea și optimizarea expunerii personalului
Programul ALARA al centralei:

-

Pregătirea personalului, Radioprotecția operațională - pregătirea și calificarea în
radioprotecție

-

Asigurarea Controlului materialelor radioactive, Gospodărirea deșeurilor radioactive:

-

Planificare și pregătire pentru situații de urgență, asigura personal calificat pentru funcțiile
de urgență (Responsabil Radioprotecție la Urgențe, membru în Echipa de Monitorizare pe
Amplasament și în Exterior).

3.1.3. Serviciul Securitatea Muncii si Prevenirea si Stingerea Incendiilor
(SSMPSI)
Este responsabil de:
-

Coordonarea procesului de securitate a muncii si a procesului de securitate la incendiu;

-

Coordonarea activitatilor de supraveghere medicala a personalului centralei;

-

Activitati suport (administrare documentatie si inregistrari specifice).

3.1.4. Laboratorul de Dozimetrie Individuala
Asigura servicii de dozimetrie externa si interna, pentru personalul propriu si contractor al CNE
Cernavoda si masurari de radioactivitate in probele de efluenti lichizi si gazosi, dupa cum
urmeaza:
-

Asigurarea serviciilor de dozimetrie externa a personalului in operare normala si in situatii
de urgenta.

-

Asigurarea si gestionarea serviciilor de dozimetrie interna a personalului in operare
normala si in situatii de urgenta.

-

Masurarea radioactivitatii in probe de efluenti lichizi si gazosi din centrala in
operarenormala si situatii de urgenta.

-

Gestionarea bazei de date DoseRecords (DR) in operare normala si in situatii de urgenta

3.1.5. Laboratorul de Control Mediu (LCM)
Este are ca obiect de activitate derularea Programului de Monitorizare a Radioactivitatii
Mediului pentru CNE Cernavoda in vederea determinarii nivelelor de radioactivitate in mediu
si a evaluarii impactului acestora asupra mediului si a populatiei ca urmare a functionarii celor
2 Unitati de la CNE Cernavoda.
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Laboratorul de Control Mediu are in urmareste masurarea dozelor interne si externe pentru
personalul de interventie in caz de accident sever.
Laboratorul de Control Mediu este subordonat direct Inginerului Sef al Departamentului de
Radioprotectie, Securitatea Muncii si PSI.

3.2 Atributii, Competente, Responsabilitati - Departamentul Radioprotectie, SM
si PSI (DRSM-PSI) – CNE Cernavoda
In cadrul procesului de “Conducerea si administrarea proceselor”:

1.
-

Administreaza urmatoarele procese la CNE Cernavoda: Contolul expunerii la radiatii a
personalului, Procesul de planificare si pregatire pentru situatii de urgenta – plan de urgenta
pe amplsament si Procesul controlul materialelor radioactive.

-

Stabileste si nominalizeaza, dupa caz, PUC pentru procesele in care sunt implicati pentru a
asigura coordonarea activitatilor din cadrul compartimentului in vederea sustinerii
proceselor in cauza;

-

Colaboreaza cu responsabilii de procese la definirea si documentarea activitatilor din cadrul
proceselor care sunt derulate de catre compartiment;

-

Implementeaza actiunile solicitate de responsabilii de procese, pentru imbunatatirea
activitatilor din subordine si implicit a rezultatelor proceselor;

-

Propun actiuni de imbunatatire pentru activitatile pe care le coordoneaza si le supun
aprobarii responsabililor de procese.
-

Stabileste si nominalizeaza, dupa caz, PUC pentru procesele in care sunt implicati pentru
a asigura coordonarea activitatilor din cadrul compartimentului in vederea sustinerii
proceselor in cauza;

-

Colaboreaza cu responsabilii de procese la definirea si documentarea activitatilor din
cadrul proceselor care sunt derulate de catre compartiment;

-

Implementeaza actiunile solicitate de responsabilii de procese, pentru imbunatatirea
activitatilor din subordine si implicit a rezultatelor proceselor;

-

Propun actiuni de imbunatatire pentru activitatile pe care le coordoneaza si le supun
aprobarii responsabililor de procese.

2. In cadrul “Procesului de Sanatate si Securitate in Munca la CNE Cernavoda”:
-

Gestioneaza procesul (activitatile) din responsabilitatea compartimentului;

-

Supravegheaza procesul de Identificare si evaluare a riscurilor de accidentare si
imbolnavire profesionala;

-

Avizeaza instructiunile de control al riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

-

Interfata cu Inspectoratul Teritorial de Munca, Directia de Sanatate Publica, Casa Judeteana
de Pensii;
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-

Asigurarea interfeţei pe orizontala si verticala cu responsabilii proceselor cu care
interacţionează compartimentul in scopul asigurarii de suport tehnic (DEX, DIR, DSNA,
DPST, DSP);

-

monitorizarea indeplinirii indicatorilor de performanţă;

-

Stabilirea modalitatilor de utilizare a experientei de exploatare in procesele curente de lucru
si asigurarea informatiilor OPEX pentru instructajul de securitatea muncii;

-

Monitorizarea performantelor (avizarea rapoartelor lunare ale departamentului);

-

Suport in contractului de servicii medicale;

-

Gestionarea controlului medical periodic, la angajare si testare citogenetica;

-

Avizare Fise de Expunere la Riscuri Profesionale;

4. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
5. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:

-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
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analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

3.2.1. Serviciul Tehnic Radioprotectie
1. In cadrul procesului de “Conducerea si administrarea proceselor”:
-

Administreaza urmatoarele procese la CNE Cernavoda: Contolul expunerii la radiatii a
personalului, Procesul de planificare si pregatire pentru situatii de urgenta – plan de urgenta
pe amplsament si Procesul controlul materialelor radioactive.

-

Stabileste si nominalizeaza, dupa caz, PUC pentru procesele in care sunt implicati pentru a
asigura coordonarea activitatilor din cadrul compartimentului in vederea sustinerii
proceselor in cauza;

-

Colaboreaza cu responsabilii de procese la definirea si documentarea activitatilor din cadrul
proceselor care sunt derulate de catre compartiment;

-

Implementeaza actiunile solicitate de responsabilii de procese, pentru imbunatatirea
activitatilor din subordine si implicit a rezultatelor proceselor;

-

Propun actiuni de imbunatatire pentru activitatile pe care le coordoneaza si le supun
aprobarii responsabililor de procese.

2. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Se asigura ca fiecare proces / activitate din sfera lor de coordonare este evaluata periodic
din punct de vedere al respectiirii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii
performantelor asteptate;

-

Asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe) desfasurate in CNE Cernavoda;

-

Participa la analiza periodica a Sistemului de Management al CNE Cernavoda asigurand
datele necesare evaluarii periodice a elementelor Sistemului de Management din sfera lor
de activitate sau a activitatilor pe care le coordoneaza;

-

Participa la analiza rezultatelor diferitelor evaluari efectuate in centrala si propun masuri de
corectare sau imbunatatire, acolo unde se constata deficiente sau performante sub nivelul
standardelor adoptate de CNE Cernavoda;

-

Aproba rapoartele de autoevaluare pentru procesele la care actioneaza ca sponsori;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate din rapoartele de evaluare ce
adreseaza activitalile pe care le coordoneaza precum si evaluarea eficacitatii acestora.

3. In cadrul procesului “Controlul interfeţelor externe”:
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-

Asigura interfete cu organizatii externe: ISU, CNCAN, ANDR, DSP, ISOE;

-

Nominalizeaza persoana de contact responsabila de colaborarea la interfata cu responsabilul
de proces si/sau de relatia directa cu partea interesata pentru care detine delegare de
competenta;

-

Asigura suport responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata intre
activitatile/procesele pe care le coordoneaza si cerintele externe formulate/transmise de
partile interesate;

-

Asigura rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza probleme la
interfata cu organele de reglementare si control si transmit informatiile necesare comunicarii
stadiului acestor probleme;

-

Sunt responsabili de calitatea rezultatelor activitatilor la interfata precum si de asigurarea
lor la termenele stabilite;

-

Se asigura ca are resursele si facilitatile necesare desfasurarii activitatilor in conditiile
indeplinirii responsabilitatilor si cerintelor la interfata.

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

-

Dezvolta obiectivele compartimentului, derivate din obiectivele majore stabilite de
directorul centralei si/sau obiectivele anuale prevazute in directiile de actiune din tabloul de
bord al CNE Cernavoda si le supune aprobarii Inginerului Sef;

-

Dezvolta programele de imbunatatire emise pentru sustinerea obiectivelor specifice anuale
dezvoltate la nivel de compartiment si le supune aprobarii Inginerului Sef;

-

Monitorizeaza si raporteaza stadiul realizarii programelor de imbunatatire in sedinte lunare,
trimestriale sau anuale;

-

Analizeaza periodic obiectivele specifice, dezvoltate la nivel de compartiment pentru a
identifica orice dificultate in indeplinirea lor iar stadiul de indeplinire impreuna cu masurile
de imbunatatire, acolo unde este cazul, se raporteaza periodic la nivelul conducerii.

-

Comunica planurile strategice, obiectivele anuale si obiectivele specifice dezvoltate la nivel
de compartiment personalului din subordine, in cadrul MRM-urilor.

-

Stabileste, prin fisele de post, responsabilitati clare pentru personalul de conducere si
coordonare din subordine pentru realizarea activitatilor specifice atribuite, asigurand
resursele si indrumarea necesara realizarii lor;

-

Evalueaza continuu eficienta personalului de conducere si coordonare din subordine in
indeplinirea sarcinilor atribuite si aplica un sistem de promovare a valorilor si initiativelor
individuale, incurajand rezultatele pozitive si luand masuri ferme de corectare a
performantelor sub asteptari.
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5. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea compartimentului a cerintelor
din reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

Asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul activitatilor
aflate in responsabilitatea sa;

-

Asigura elaborarea la termen a rapoartelor cerute prin autorizatiile de securitate nucleara,
pentru activitatile aflate in responsabilitatea sa.

6. In cadrul procesului “Controlul chimismului”:
-

Asigura ca in documentatia tehnica suport, acolo unde este cazul, sunt incorporate cerintele
specifice de control chimic a sistemelor;

-

Asigura suportul tehnic necesar pentru mentinerea parametrilor chimici optimi astfel ca
sistemele centralei sa atinga sau sa depaseasca durata de viata proiectata;

-

Asigura includerea cerintelor de control chimic in documentatia tehnica asociata
modificarilor pe sistemele cu fluide controlate chimic;

-

Asigura includerea cerintelor de control chimic in documentatia proiectelor de investitii pe
care le coordoneaza;

-

Asigura ca produsele chimice aplicate pe sisteme / componente sunt in conformitate cu
specificatiile tehnice de proiect / echipament;

-

Asigura includerea impactului de mediu in manualele de operare a sistemelor.

7. In cadrul procesului “Managementul combustibilului nuclear”:
-

Asigura suport responsabilului de proces in rezolvarea tuturor problemelor ce apar la
interfata cu toate compartimentele centralei implicate in procesul de management al
combustibilului nuclear;

-

Asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus / pot conduce la cresterea
numarului de fascicule defecte;

-

Asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea erorilor aparute in inregistrarile
centralei, referitoare la combustibilul nuclear;

-

Asigura suportul necesar pentru identificarea cauzelor care au condus / pot conduce la
manipulari neadecvate a fasciculelor combustibile;

-

Asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in compartimentul pe care il
coordoneaza;

-

Stabilesc Persoane Unice de Contact (atunci cand este necesar) si deleaga acestora
autoritatea necesara pentru documentarea activitatilor specifice desfasurate de
compartimentul pe care il coordoneaza, in cadrul procesului.

8. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performantelor, avansare, promovare, salarizare,
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recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de munca si a
timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
9. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

-

Asigura identificarea aspectelor de mediu, a impactului asupra mediului, si asigura stabilirea
si urmarirea masurilor compensatorii pentru eliminarea / diminuarea impactului de mediu
pentru activitatile desfasurate.

-

Trateaza cu prioritate aspectele de mediu cu potential impact negativ si asigura includerea
in documentatia de exploatare a cerintelor si actiunilor corespunzatoare unei protectii reale
a mediului.

-

Efectueaza analiza conditiilor anormale ce implica aspecte de mediu si participa la stabilirea
cauzelor si actiunilor corective pentru indepartarea consecintelor si prevenirea reaparitiei
lor.

-

Fac propuneri pentru imbunatatirea performantelor functionarii sistemelor
echipamentelor cu impact direct sau potential asupra mediului.

-

Fac propuneri de imbunatatire pentru activitatile cu impact potential asupra mediului.

-

Stabilesc si nominalizeaza, dupa caz, PUC / responsabili departamentali de mediu pentru a
asigura coordonarea activitatilor din cadrul compartimentului, in vederea sustinerii
procesului in cauza.

-

Asigura personal de supraveghere (acolo unde este cazul) pentru urmarirea implementarii
de catre contractanti a aspectelor specifice de mediu precum si respectarea cerintelor
convenite prin Conventia de mediu ce reprezinta parte integranta din acord cadru, respectiv
contract.

-

Intelege si adopta o atitudine interogativa cu privire la respectarea cerintelor privind mediul.

-

Semnaleaza conducerii departamentului orice aspecte care, in opinia sa, pot constitui
probleme de mediu.

-

Raspunde individual in fata conducerii centralei de orice nerespectare a conditiilor de mediu
impuse prin documentatia de executie, proceduri etc.

10.

sau

In cadrul procesului “Pregatire a personalului centralei”:

-

Asigura identificarea cerintelor de pregatire initiala si continua, inscrierea acestora in CPSPuri / Ghiduri de calificare, precum si definirea de programe de pregatire si calificare pentru
personalul propriu si personalul contractor care desfasoara activitati in cadrul
compartimentului.

-

Se asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care executa lucrari in cadrul
compartimentului este pregatit, calificat si / sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza
sa le execute.
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-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in derularea programelor de pregatire a personalului
din compartiment (ex.: instructori, mentori pentru programele de pregatire la locul de
munca, specialisti in domeniu pentru elaborarea materialelor de pregatire din aria de
expertiza, resurse de timp pentru participarea personalului din subordine la activitatile de
pregatire, observarea activitatilor de pregatire la care participa personalul din subordine
pentru a determina eficienta pregatirii si a identifica zonele care necesita imbunatatiri etc.

11. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

12. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Propune responsabilul de proces;

-

Monitorizeaza stadiul de implementare a procesului si dupa caz propune actiuni corective
sau de imbunatatire pentru cresterea performantelor procesului.

-

Asigura intocmirea si verifica toate documentele care stabilesc modul de implementare a
procesului de control al expunerilor profesionale la radiatii.

-

Asigura procedurarea tuturor activitatilor de control al expunerilor profesionale.

-

Verifica rapoartele tehnice privind rezultatele programelor de control si monitorizare a
expunerii la radiatii a personalului, precum si rezultatele programului de monitorizare a
expunerii profesionale la radiatii.

-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinica
CNE Cemavoda.

-

Asigura suportul pentru stabilirea si implementarea solutiilor modificarilor cu impact
radiologic si ale sistemelor de radioprotectie.

-

Asigura suport pentru identiticarea cauzelor care au condus / pot conduce la cresterea
dozelor individuale si colective.
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-

Asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea cauzelor care au dus la
modificarea conditiilor radiologice (cresterea campurilor de radiatii) si la aparitia
scurgerilor de fluide radioactive din sistemele centralei.

-

Asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in compartimentul pe care il
coordoneaza.

-

Analizeaza rezultatele procesului de control al expunerii la radiatii in zona de activitate pe
care o coordoneaza si propun actiuni de imbunatatire.

-

Desemneaza coordonatorii ALARA (atunci cand este necesar) si le deleaga autoritatea
necesara pentru documentarea activitatilor specifice desfasurate de compartimentul pe care
il coordoneaza, in cadrul procesului.

13. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura nominalizarea Responsabilului de Proces.

-

Asigura elaborarea si actualizarea Planului de Urgenta pe Amplasament.

-

Asigura elaborarea si actualizarea procedurilor de implementare a planului de urgenta.

-

Stabilirea resurselor necesare pentru sustinerea planului de urgenta.

-

Propunerea bugetului si achizitionarea resurselor necesare stabilite pentru sustinerea
planului de urgenta.

-

Verificarea periodica a existentei resurselor materiale pentru situatii de urgenta si inlocuirea
/ completarea lor atunci cand este cazul.

-

Elaborarea si actualizarea materialelor de pregatire pentru urgenta.

-

Pregatirea personalului pentru situatii de urgenta.

-

Coordonarea exercitiilor de urgenta generale, anuale si partiale.

-

Mentinerea unei interfete efective cu Autoritatile Publice si cu fortele de suport ale acestora
si integrarea planurilor si procedurilor acestora in cadrul raspunsului la urgente al CNE
Cernavoda.

-

Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiilor “Responsabil cu Radioprotectia la Urgenta”, “Asistent al
Responsabilului cu Radioprotectia la Urgenta” si “Membru al Echipei de Monitorizare pe
Amplasament / in Exterior”.

14. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura implementarea cerintelor din documentele CNE Cernavoda si raspund de aderarea
personalului din subordine la procedurile CNE.

-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate, la
termenele din planurile de revizie.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.
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-

Avizeaza documentele din responsabilitate in functie de cerintele de aprobare definite in
procedurile care definesc elaborarea documentelor respective.

-

Avizeaza PSP-urile aferente activitatilor proceselor desfasurate in cadrul propriilor
compartimente.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatele activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in conformitate
cu cerintele procedurale.

-

Evalueaza continuu modul in care sunt implementate cerintele din procedurile aplicabile si
propun masuri de imbunatatire atunci cand constata diferente intre modul de desfasurare a
activitatilor si modul in care acestea sunt descrise in documente.

-

Desfasurarea activitatilor atribuite numai in baza documentelor aprobate.

-

Pastrarea integritatii documentelor si inregistrarilor.

-

Utilizarea numai a documentelor / procedurilor aflate la ultima revizie din Curator si
inregistrarea rezultatelor activitatilor desfasurate in conformitate cu acestea;

-

Pastrarea confidentialitatii documentelor si informarea sefilor directi atunci cand accidental
primesc documente marcate cu stampila “secret de serviciu" si nu este in lista personalului
cu acces la documente secret de serviciu sau documente cu distributie limitata si predarea
acestora catre compartimentul responsabil cu gestionarea acestor documente.

-

Transmiterea corecta si la timp a inregistrarilor in arhiva conform procedurilor aferente.

15. In cadrul procesului “Achizitie si administrare materiale”:
-

Se asigura ca procesul de achizitii si administrare materiale se desfasoara corespunzator in
serviciul pe care il coordoneaza, in conformitate cu cerintele procedurilor interne si cu
legislatia in domeniu in vigoare;

-

Asigura intocmirea necesarului de piese de schimb, consumabile si stoc comun pentru
functionarea Centralei, si stabilirea limitelor de MIN-MAX pentru achizitia lor.

-

Asigura intocmirea Cererilor de Procurare initiale pentru piese de schimb, consumabile si
stoc comun.

-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii din aria de responsabilitate
si o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.

-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

-

Asigura rezervarea produselor pentru Modificari si Opriri Planificate.

-

Asigura efectuarea receptiei serviciilor si lucrarilor in conformitate cu prevederile
instructiunilor si participa la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie
in conformitate cu instructiunile aprobate.

-

Asigura identificarea tuturor cerintelor (inclusiv cerintele tehnice) si de asigurarea calitatii
cat si includerea acestora in caietele de sarcini.
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-

Asigura ca solicitantul identifica corect toate cerintele inclusiv cerinte tehnice si de
asigurarea calitatii si includerea acestora in caietele de sarcini si le ataseaza la cererile de
procurare impreuna cu notele justificative necesare.

-

Aproba sau avizeaza Cererile de Procurare si verifica daca pozitiile din acestea sunt
prevazute in buget.

-

Aproba sau avizeaza documentatiile de atribuire sau documentele aferente acestora din
limita sa de competenta.

-

Asigura ca personalul din subordine respecta procedurile si legislatia referitoare la procesul
de achizitie si de administrare material.

-

Deleaga responsabilitati, raportat la nivelurile de competenta ale personalului din subordine.

16. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Avizeaza autorizatiile de plata a produselor / serviciilor / lucrarilor numai dupa verificarea
calitativa si cantitativa a acestora, in concordanta cu prevederile contractuale si dupa ce in
prealabil s-au asigurat ca valoarea acestora se incadreaza in limitele bugetare aprobate.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare / reducere a sumelor de buget aprobate
pe capitole / articole / programe, inainte de executia acestora.

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

-

Asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate compartimentelor pe care le
coordoneaza.

-

Urmaresc realizarea bugetului aprobat si raporteaza periodic stadiul realizarii acestuia.

-

Urmaresc recuperarea oricaror prejudicii cauzate de gestionarea necorespunzatoare a
patrimonului CNE sau in cazul acordarii unor fonduri necuvenite.

17. In cadrul procesului “Sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.
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-

Promoveaza sistematic asteptarile conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de
sanatate si securitate in munca.

18. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective / preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

19. In cadrul procesului “Securitate la incendiu”:
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

-

Respecta regulile de securitate la incendiu asa cum sunt stabilite in documentele centralei.

-

Nu initiaza actiuni, din proprie initiativa sau la solicitarea altor persoane, care pot diminua
masurile si mijloacele de control al riscurilor de incendiu.

20. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Participa la implementarea si respecta cerintele stabilite in cadrul politicii si procedurilor de
utilizare a resurselor informatice si de securitate a informatiilor;

-

Asigura actualizarea sistemului intr-un ritm constant, fara intarzieri majore intre data
aparitiei informatiilor si introducerea acestora ca date in sistemul informatic;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN
si a informatiilor legate de propriile activitati sau realizari;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

21. In cadrul procesului “Administrarea proiectelor pe centrala”:
-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

22. In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive”:
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-

In calitate de compartiment responsabil de administrarea procesului propune Responsabilul
de Proces si urmareste nominalizarea lui oficiala.

-

Verifica modul de implementare a procesului.

-

Verifica toate documentele care stabilesc modul de implementare a procesului de control
materiale radioactive.

-

Asigura ca toate activitatile de gestionare a materialelor radioactive sunt procedurate.

-

Verifica rapoartele tehnice privind rezultatele programelor de control si monitorizare
efluenti si deseuri radioactive, precum si rezultatele programului de monitorizare a
radioactivitatii factorilor de mediu.

-

Asigura suport responsabilului de process in rezolvarea tuturor problemelor ce apar la
interfata cu alte procese.

-

Asigura suport responsabilului de proces in rezolvarea tuturor problemelor ce apar la
interfata cu toate compartimentele centralei implicate in procesul de control al materialelor
radioactive.

-

Asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus / pot conduce la cresterea
volumelor de materiale radioactive generate.

-

Asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea scurgerilor de fluide radioactive
din sistemele centralei.

-

Asigura suportul necesar pentru identificarea cauzelor care au condus / pot conduce la
cresterea evacuarilor de materiale radioactive in mediu.

-

Asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului.

23. In cadrul procesului “Activitati administrative”: Initiaza documentele necesare pentru
asigurarea logisticii in spatiile administrate de compartiment (mobilier, calculatoare,
videoproiectoare, rechizite, etc);

3.2.2. Serviciul Control Radiatii
1. In cadrul procesului de “Conducerea si administrarea proceselor”:
-

Asigura personalul care poate indeplini functia de responsabil de proces, atunci cand
activitatile principale ale unui proces sunt derulate in cadrul compartimentului;

-

Stabileste si nominalizeaza, dupa caz, PUC pentru procesele in care sunt implicati pentru a
asigura coordonarea activitatilor din cadrul compartimentului in vederea sustinerii
proceselor in cauza;

-

Colaboreaza cu responsabilii de procese la definirea si documentarea activitatilor din cadrul
proceselor care sunt derulate de catre compartiment;
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-

Implementeaza actiunile solicitate de responsabilii de procese, pentru imbunatatirea
activitatilor din subordine si implicit a rezultatelor proceselor;

-

Propun actiuni de imbunatatire pentru activitatile pe care le coordoneaza si le supun
aprobarii responsabililor de procese.

2. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Se asigura ca fiecare proces / activitate din sfera lor de coordonare este evaluata periodic
din punct de vedere al respectiirii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii
performantelor asteptate;

-

Asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe) desfasurate in CNE Cernavoda;

-

Participa la analiza periodica a Sistemului de Management al CNE Cernavoda asigurand
datele necesare evaluarii periodice a elementelor Sistemului de Management din sfera lor
de activitate sau a activitatilor pe care le coordoneaza;

-

Participa la analiza rezultatelor diferitelor evaluari efectuate in centrala si propun masuri de
corectare sau imbunatatire, acolo unde se constata deficiente sau performante sub nivelul
standardelor adoptate de CNE Cernavoda;

-

Aproba rapoartele de autoevaluare pentru procesele la care actioneaza ca sponsori;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate din rapoartele de evaluare ce
adreseaza activitalile pe care le coordoneaza precum si evaluarea eficacitatii acestora;

-

Stabilirea, la nivelul Serviciului, a modalităților de utilizare a experienței de exploatare în
procesele curente de lucru și asigurarea informațiilor OPEX;

-

Identificarea necesităţilor de pregătire ale personalului compartimentului.

3. In cadrul procesului “Controlul interfeţelor externe”:
-

Asigura identificarea interfetelor externe asociate activitatilor din subordine;

-

Nominalizeaza persoana de contact responsabila de colaborarea la interfata cu responsabilul
de proces si/sau de relatia directa cu partea interesata pentru care detine delegare de
competenta;

-

Asigura suport responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata intre
activitatile/procesele pe care le coordoneaza si cerintele externe formulate/transmise de
partile interesate;

-

Asigura rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza probleme la
interfata cu organele de reglementare si control si transmit informatiile necesare comunicarii
stadiului acestor probleme;

-

Sunt responsabili de calitatea rezultatelor activitatilor

-

la interfata precum si de asigurarea lor la termenele stabilite;

-

Se asigura ca are resursele si facilitatile necesare desfasurarii activitatilor in conditiile
indeplinirii responsabilitatilor si cerintelor la interfata;
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-

Asigurarea interfeței cu Serviciul Monitorizare Performanțe.

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;

-

Dezvolta obiectivele compartimentului, derivate din obiectivele majore stabilite de
directorul centralei si/sau obiectivele anuale prevazute in directiile de actiune din tabloul de
bord al CNE Cernavoda si le supune aprobarii Inginerului Sef;

-

Dezvolta programele de imbunatatire emise pentru sustinerea obiectivelor specifice anuale
dezvoltate la nivel de departament/ compartiment si le supune aprobarii Inginerului Sef;

-

Monitorizeaza si raporteaza stadiul realizarii programelor de imbunatatire in sedinte lunare,
trimestriale sau anuale;

-

Analizeaza periodic obiectivele specifice, dezvoltate la nivel de department / compartiment
pentru a identifica orice dificultate in indeplinirea lor iar stadiul de indeplinire impreuna cu
masurile de imbunatatire, acolo unde este cazul, se raporteaza periodic la nivelul conducerii;

-

Comunica planurile strategice, obiectivele anuale si obiectivele specifice dezvoltate la nivel
de departament / compartiment personalului din subordine, in cadrul MRM-urilor;

-

Stabileste, prin fisele de post, responsabilitati clare pentru personalul de conducere si
coordonare din subordine pentru realizarea activitatilor specifice atribuite, asigurand
resursele si indrumarea necesara realizarii lor;

-

Evalueaza continuu eficienta personalului de conducere si coordonare din subordine in
indeplinirea sarcinilor atribuite si aplica un sistem de promovare a valorilor si initiativelor
individuale, incurajand rezultatele pozitive si luand masuri ferme de corectare a
performantelor sub asteptari.

5. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
-

Asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul activitatilor
aflate in responsabilitatea sa;

-

Asigura elaborarea documentatiei, conform cerintelor din reglementarile in vigoare si
standardele internationale, pentru acreditatea de catre CNCAN a cursurilor si instructorilor
din cadrul Programului de pregatire in radioprotectie si desemneaza CNE Cernavoda ca
Organism notificat de certificare a personalului.

6. In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare”:
-

Asigura serviciul de tură in vederea monitorizarii activitatilor desfasurate;

-

Investigheaza creșterile câmpurilor gama/ tritiu din diferite zone ale zonei controlată
radiologic;

-

Investigheaza contaminarea personalului / suprafețelor;

-

Analizeaza și evalueaza Planuri de Lucru, Dispozitii de Lucru;

-

Ofera asistență / suport de radioprotecție pentru activitățile cu impact semnificativ de
radioprotecție (running si outage / diverse activități);
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-

Monitorizeaza transferul materialelor radioactive (inclusiv deșeuri radioactive) între unități
sau la DIDSR/DICA;

-

Elaborareaza RWP pentru lucrările urgente.

7. In cadrul procesului “Controlul chimismului”:
-

Raspunde de administrarea produselor chimice din cadrul serviciului;

-

Identifica toate produsele chimice care se utilizeaza in cadrul compartimentului (precursori
de droguri, biocide, freoni, substante care epuizeaza stratul de ozon, uleiuri, vaseline etc.)
si clasificarea acestora (clasa/categorie de pericol);

-

Se asigura ca produsele chimice utilizate in cadrul compartimentului sunt aprobate pentru
utilizare in CNE Cernavoda;

-

Intocmeste si actualizeaza lista produselor chimice utilizate in cadrul sectiei/ serviciului/
compartimentului si asigura disponibilitatea acesteia in zona de depozitare din
responsabilitate;

-

verifica modul in care sunt respectate prevederile legale cu privire la procurarea, transportul
intern, folosirea, stocare/ depozitarea, etichetarea, manipularea substantelor si amestecurilor
chimice utilizate in activitatile compartimentului;

-

verifica periodic (rutina) aspecte specifice de administrare corecta a produselor chimice in
cadrul departamentului/ sectiei/ serviciului/ laboratorului;

-

Avizeaza periodic si verifica inregistrarile privind aprovizionarile, consumurile si
intocmeste un raport (bilant) privind stocuri existente si cantitati utilizate.

8. In cadrul procesului “Managementul combustibilului nuclear”:
-

Asigura suport responsabilului de proces in rezolvarea tuturor problemelor ce apar la
interfata cu toate compartimentele centralei implicate in procesul de management al
combustibilului nuclear;

-

Asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus / pot conduce la cresterea
numarului de fascicule defecte;

-

Stabileste Persoane Unice de Contact (atunci cand este necesar) si deleaga acestora
autoritatea necesara pentru documentarea activitatilor specifice desfasurate de
compartimentul pe care il coordoneaza, in cadrul procesului.

9. In cadrul procesului “Activitati de intretinere”:
-

Investigarea creșterilor câmpurilor gama/ tritiu din diferite zone ale zonei controlată
radiologic;

-

Investigarea contaminării personalului/ suprafețelor;

-

Verificarea disponibilității aparaturii de radioprotecție;

-

Verificarea periodică a nivelului contaminării echipamentelor de radioprotecție depozitate
în rastelele din Centrele de Decontaminare și Camerele de schimb;
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-

Urmărire în teren a respectării cerințelor de RP aferente activităților;

-

Asistență / suport de radioprotecție pentru activitățile cu impact semnificativ de
radioprotecție (running si outage);

-

Pregătirea pachetelor de analiză pentru lucrările planificate cu doze colective estimate mai
mari de 5 om-mSv, prezentarea, analizarea și aprobarea acestora în cadrul Comitetului
Tehnic ALARA;

-

Urmărirea activităților planificate cu doze colective aprobate mai mari de 5 om-mSv,
înainte, în timpul și după terminarea desfășurarii acestora;

-

Analizarea și validarea planului Master de lucru pe Centrală pentru săptămânile de execuție
din punct de vedere al aspectelor de radioprotecție și al dozelor colective estimate;

-

Analizarea în profunzime a logicii de nivel trei a opririlor planificate și a lucrărilor
programate a se efectua în opririle planificate ale celor două unități;

-

Analizarea activităților planificate în cadrul ședințelor de analiză scop major al săptămânilor
de execuție din punct de vedere al intercondiționărilor radiologice dintre lucrări;

-

Urmărirea în permanență a indicatorilor ALARA, identificarea zonelor care pot conduce
la depășirea unor indicatori ALARA și stabilirea împreună cu coordonatorii ALARA
desemnați la nivelul compartimentelor centralei a măsurilor necesare pentru prevenirea
acestor depășiri.

10. In cadrul procesului “Activitati de planificare”:
-

Pregătirea pachetelor de analiză pentru lucrările planificate cu doze colective estimate mai
mari de 5 om-mSv, prezentarea, analizarea și aprobarea acestora în cadrul Comitetului
Tehnic ALARA;

-

Urmărirea activităților planificate cu doze colective aprobate mai mari de 5 om-mSv,
înainte, în timpul și după terminarea desfășurarii acestora;

-

Analizarea și validarea planului Master de lucru pe Centrală pentru săptămânile de execuție
din punct de vedere al aspectelor de radioprotecție și al dozelor colective estimate;

-

Analizarea în profunzime a logicii de nivel trei a opririlor planificate și a lucrărilor
programate a se efectua în opririle planificate ale celor două unități.

-

Analizarea activităților planificate în cadrul ședințelor de analiză scop major al săptămânilor
de execuție din punct de vedere al intercondiționărilor radiologice dintre lucrări;

-

Planifică și colaborează cu
compartimentului;

-

Planifică organizarea personalului din compartiment;

-

Elaborarea programului de pregătire continuă pe 5 ani și trimestrial și coordonarea
implementării acestora în cadrul Serviciului Control Radiații.

DPAP la elaborarea materialelor de pregătire specifice

13. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
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umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de
munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.

14. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului;

-

Asigura identificarea aspectelor de mediu, a impactului asupra mediului, si asigura stabilirea
si urmarirea masurilor compensatorii pentru eliminarea / diminuarea impactului de mediu
pentru activitatile desfasurate;

-

Efectueaza analiza conditiilor anormale ce implica aspecte de mediu si participa la stabilirea
cauzelor si actiunilor corective pentru indepartarea consecintelor si prevenirea reaparitiei
lor;

-

Fac propuneri pentru imbunatatirea performantelor functionarii sistemelor sau
echipamentelor cu impact direct sau potential asupra mediului;

-

Asigura personal de supraveghere (acolo unde este cazul) pentru urmarirea implementarii
de catre contractanti a aspectelor specifice de mediu.

15. In cadrul procesului “Pregatire a personalului centralei”:
-

Asigură identificarea cerințelor de pregătire inițială și continuă a personalului care
desfășoară activități în cadrul compartirnentului;

-

Asigură ca personalul din SCR și personalul contractor care execută lucrări în cadrul
compartimentului este pregătit, calificat și/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmează să
le execute;

-

Asigură aplicarea tuturor fazelor ASP în derularea prograrnelor de pregătire a personalului
din compartiment (ex.: instructori, mentori) pentru programele de pregătire la locul de
muncă, specialiști în domeniu pentru elaborarea materialelor de pregătire din aria de
expertiză, resurse de timp pentru participarea personalului din subordine la activitățile de
pregătire, observarea activităților de pregătire la care participa personalul din subordine
pentru a determina eficiența pregătirii și a identifica zonele care necesită îmbunătățiri etc;

-

Organizează si verifica periodic analizele funcției și/sau sarcinilor pentru identificarea
cerințelor de pregătire pentru personalul compartirnentului;

-

Planifică și colaborează cu DPAP la elaborarea

-

materialelor de pregătire specifice compartimentului;

-

Planifică organizarea personalului din compartiment;

-

Ține evidența la zi a autorizărilor / calificărilor personalului din compartiment și urmărește
împreună cu DPAP organizarea acțiunilor de pregătire pentru menținerea respectivelor
autorizări/calificări;
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-

Elaborarea și revizuirea cursurilor de pregătire teoretică și practică în radioprotecție,
planurile de lecții și planificările cursurilor și ale lectorilor;

-

Elaboreaza și revizuieste setul de teste teoretice și practice asociate cursurilor de pregătire
și calificare în radioprotecție a personalului din Centrală;

-

Asigura pregătirea și testarea personalului Centralei și a personalului detașat temporar;

-

Coordoneaza și organizeaza verificările periodice abilităților practice în radioprotecție a
personalului cu nivel 2-Galben / 2-Verde;

-

Coordoneaza și asigura emiterea și eliberarea permiselor de exercitare a activității nucleare
fiecărei persoane calificate în radioprotecție;

-

Elaboreaza programul de pregătire continuă pe 5 ani și trimestrial și coordoneaza
implementarea acestora în cadrul Serviciului Control Radiații.

16. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului;

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

17. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Urmărirea și optimizarea expunerii personalului prin Programul ALARA al centralei;

-

Asigurarea serviciului de tură, a rutinelor de monitorizare pericole;

-

Investigarea creșterilor câmpurilor gama/ tritiu din diferite zone ale zonei controlată
radiologic, a contaminării personalului/ suprafețelor;

-

Recepția/ expediția materialelor radioactive care sosesc/ pleacă în/ din centrală;

-

Verificarea disponibilității aparaturii de radioprotecție si verificarea periodică a nivelului
contaminării echipamentelor de radioprotecție depozitate în rastelele din Centrele de
Decontaminare și Camerele de schimb;

-

Analiza și evaluare planuri de lucru nou emise in centrala;

-

Asigura asistență / suport de radioprotecție pentru activitățile cu impact semnificativ de
radioprotecție (running si outage / diverse activități);

-

Întocmire documentații procurare pentru echipamente și consumabile de radioprotecție;

-

Întocmire documentații (de RP) pentru Opriri planificate (IR-uri / RSMA-uri / OI-uri);

-

Analiză / elaborare și revizuire proceduri de radioprotecție: OM-03400;

-

Analiză / elaborare și revizuire proceduri interne departamentale;

-

Implementarea programului ALARA conform SI-01365-RP16;

-

Monitorizări la transferul materialelor radioactive (inclusiv deșeuri radioactive) între unități
sau la DIDSR/DICA;

-

Emitere rapoarte lunare și de autoevaluare;
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-

Controlul punctelor fierbinți și al zonelor cu câmpuri gama ridicate;

-

Monitorizarea deșeurilor solide (convenționale) colectate din zona controlată radiologic 2
și 3;

-

Urmărirea implementării contractului de întreținere și decontaminare echipamente de
radioprotecție.

18. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”: Asigura
personal calificat pentru funcțiile de urgență (Responsabil Radioprotecție la Urgențe, membru
în Echipa de Monitorizare pe Amplasament și în Exterior).
19. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura implementarea cerintelor din documentele CNE Cernavoda si raspund de aderarea
personalului din subordine la procedurile CNE;

-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate, la
termenele din planurile de revizie;

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Avizeaza documentele din responsabilitate in functie de cerintele de aprobare definite in
procedurile care definesc elaborarea documentelor respective;

-

Avizeaza PSP-urile aferente activitatilor proceselor desfasurate in cadrul propriilor
compartimente;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

Se asigura ca rezultatele activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in conformitate
cu cerintele procedurale;

-

Desfasurarea activitatilor atribuite numai in baza documentelor aprobate;

-

Pastrarea integritatii documentelor si inregistrarilor;

-

Transmiterea corecta si la timp a inregistrarilor in arhiva conform procedurilor aferente.

20. In cadrul procesului “Achizitie si administrare materiale”:
-

Întocmire documentații procurare pentru echipamente și consumabile de radioprotecție;

-

Urmareste execuția bugetului compartimentului;

-

Urmărirea implementării contractului de întreținere și decontaminare echipamente de
radioprotecție.

21. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului;

-

Avizeaza autorizatiile de plata a produselor / serviciilor / lucrarilor numai dupa verificarea
calitativa si cantitativa a acestora, in concordanta cu prevederile contractuale si dupa ce in
prealabil s-au asigurat ca valoarea acestora se incadreaza in limitele bugetare aprobate;
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-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora;

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat;

-

Asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate compartimentelor pe care le
coordoneaza;

-

Urmaresc realizarea bugetului aprobat si raporteaza periodic stadiul realizarii acestuia;

22. In cadrul procesului “Sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca;

23. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective / preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

24. In cadrul procesului “Securitate la incendiu”: Se asigură că personalul compartimentului
cunoaște si respecta regulile de securitate la incendiu și monitorizează continuu respectarea
acestora;

25. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Participa la implementarea si respecta cerintele stabilite in cadrul politicii si procedurilor de
utilizare a resurselor informatice si de securitate a informatiilor;

-

Asigura actualizarea sistemului intr-un ritm constant, fara intarzieri majore intre data
aparitiei informatiilor si introducerea acestora ca date in sistemul informatic;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN
si a informatiilor legate de propriile activitati sau realizari;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
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cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.
26. In cadrul procesului “Administrarea proiectelor pe centrala”:
-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

Asigura elaborarea si suportul specific de radioprotectie pentru documente de initiere a
proiectelor de investitii generate din zona de responsabilitate.

27. In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive”:
-

Verifica modul de implementare a procesului;

-

Verifica toate documentele care stabilesc modul de implementare a procesului de control
materiale radioactive;

-

Asigura ca toate activitatile de gestionare a materialelor radioactive sunt procedurate;

-

Verifica rapoartele tehnice privind rezultatele programelor de control si monitorizare
efluenti si deseuri radioactive, precum si rezultatele programului de monitorizare a
radioactivitatii factorilor de mediu;

-

Asigura suport responsabilului de process in rezolvarea tuturor problemelor ce apar la
interfata cu alte procese;

-

Asigura suport responsabilului de process in rezolvarea tuturor problemelor ce apar la
interfata cu toate compartimentele centralei implicate in procesul de control al materialelor
radioactive;

-

Asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus / pot conduce la cresterea
volumelor de materiale radioactive generate;

-

Asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea scurgerilor de fluide radioactive
din sistemele centralei;

-

Asigura suportul necesar pentru identificarea cauzelor care au condus / pot conduce la
cresterea evacuarilor de materiale radioactive in mediu;

-

Asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in cadrul compartimentului.

28. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile administrate de
compartiment (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite etc);

-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea echipamentelor de radioprotectie.
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3.2.3. Serviciul Securitatea Muncii si Prevenirea si Stingerea Incendiilor
(SSMPSI)
1. In cadrul “Procesului de Sanatate si Securitate in Munca la CNE Cernavoda”:
-

Dezvoltarea şi documentarea
compartimentului;

procesului

(activitatilor)

din

responsabilitatea

-

Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

-

Elaborarea instructiunilor de control al riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

-

Interfata cu Inspectoratul Teritorial de Munca, Directia de Sanatate Publica, Casa Judeteana
de Pensii;

-

Organizarea supravegherii conditiilor de securitatea muncii;

-

Propunerea si urmarirea realizarii programelor curente/imbunatatire;

-

Asigurarea interfeţei pe orizontala si verticala cu responsabilii proceselor cu care
interacţionează compartimentul in scopul asigurarii de suport tehnic (DEX, DIR, DSNA,
DPST, DSP);

-

Definirea indicatorilor de performanţă şi monitorizarea îndeplinirii lor;

-

Stabilirea modalitatilor de utilizare a experientei de exploatare in procesele curente de lucru
si asigurarea informatiilor OPEX pentru instructajul de securitatea muncii;

-

Efectuare observare si indrumare la executia lucrarilor si inspectarea conditiilor de munca;

-

Urmarirea stadiului actiunilor corective alocate serviciului;

-

Monitorizarea performantelor (intocmirea rapoartelor lunare ale departamentului);

-

Asigurarea secretariatului Comitetului de Sanatate si Securitatea Muncii al SNN;

-

Documentarea si actualizarea conditii acordare alimentatie de protectie, acordare
echipament de protectie, incadrare in conditii de munca deosebite si conditii speciale;

-

Cercetarea accidentele de munca si intocmirea dosarelor de daune conform politei de
asigurare;

-

Derularea contractului de servicii medicale;

-

Planificare control medical periodic, la angajare si testare citogenetica;

-

Emitere si revizie Fise de Expunere la Riscuri Profesionale;

-

Organizare sesiuni educatie medicala.
2. In cadrul procesului “Programul de protectie la Incendiu”:

-

Dezvoltarea şi documentarea
compartimentului;

procesului

-

Elaborarea instructiunilor de control al riscurilor de incendiu;
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-

Intocmirea instructiunilor de raspuns la incendiu;

-

Organizare, planificare si urmarire program de pregatire pentru pompieri la locul de munca;

-

Asigurarea interfeţei pe orizontala si verticala cu responsabilii proceselor cu care
interacţionează compartimentul in scopul asigurarii de suport tehnic (DEX, DIR, DSNA,
DPST, DSP);

-

Intocmire si actualizare Plan de Interventie la Incendiu conform cerintelor Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta;

-

Derularea contractului de servicii pompieri;

-

Organizarea si coordonarea activitatilor formatiei de pompieri civili;

-

Asigurarea controlului asupra indisponibilizarii mijloacelor de protectie la foc;

-

Asigurare functionare Comitet de Protectie la Incendiu.
3. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”: Indeplinirea
responsabilitatilor specifice responsabililor Procesului de Sanatate si Securitate a
Muncii si Procesului de Securitate la incendiu.
4. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de
management”:

-

Asigura autoevaluarea proceselor de securitatea muncii si a celui de securitate la incendiu;

-

Asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe) desfasurate in CNE Cernavoda;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate din rapoartele de evaluare ce
adreseaza activitalile pe care le coordoneaza precum si evaluarea eficacitatii acestora.
5. In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”:

-

Asigura interfata cu organizatii externe ISU, ITM, WANO, AIEA, SRAC si Asiguratori;

-

Emite planuri de actiuni corective pentru constatarile ISU, ITM, WANO, si Asiguratori in
urma controalelor periodice si urmarire stadiu implementare.
6. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:

-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;

-

Comunica planurile strategice, obiectivele anuale si obiectivele specifice dezvoltate la nivel
de compartiment personalului din subordine, in cadrul MRM-urilor.
7. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:

-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SSMPSI a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

Asigura suport pe securitatea la incendiu pentru proiecte de investitii si obtinere autorizatii
de securitate la incendiu.
8. In cadrul procesului “Control chimic”:
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-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de control al chimicalelor;

-

Transmite periodic la ISU lista substantelor periculoase.

9. In cadrul procesului “Activitati de intretinere”: Asigura evaluarea planurilor de lucru
pentru identificarea riscurilor de securitatea muncii.
10. In cadrul procesului “Planificare la CNE Cernavoda”: Urmareste stadiul planificarii
comenzilor de lucrare cu impact de securitatea muncii.
11. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
12. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau
accident care ar putea avea impact asupra mediului.
13. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Defineste programul de pregatire de securitatea muncii si securitate la incendiu pe centrala;

-

Intocmeste CSPS uri, planifica si inscrie la cursurile de pregatire efectuate de DPAP pentru
membrii compartimentului si pompierii civili;

-

Asigura ca personalul compartimentului este calificat in domeniul securitatii in munca si
securitatii la incendiu;

-

Evalueaza necesitatile de pregatire in cadrul Comitetului de Evaluare a Programelor de
Pregatire;

-

Emiterea, revizia si sustinerea cursurilor de pregatire de incendiu.

14. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului;

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
15. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:

-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;
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-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment isi mentine
acest statut.
16. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:

-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului;

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta;

-

Asigura indeplinirea de catre persoanele desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei;

-

Intocmeste scenarii de incendiu pentru exercitiile de urgenta si asigura suport la evaluarea
exercitiilor de urgenta.

17. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

18. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii din domeniul de
responsabilitate;

-

Monitorizeaza stadiul procesarii documentatiilor de achizitii;

-

Urmareste derularea contractelor de achizitii bunuri si servicii.

19. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului;

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora;

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

20. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective / preventive”:
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-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective / preventive de care este responsabil.

21. In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al
CNE Cernavoda”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

22. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

23. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile administrate de
compartiment (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmeste si obtine avizarile necesare pentru necesitati de transport si/sau de cazare pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati din zonele de responsabilitate ale
compartimentului.

3.2.4. Laboratorul de Dozimetrie Individuala (LDI)
1. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Se asigura ca fiecare proces / activitate din sfera de coordonare este evaluata periodic din
punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii
performantelor asteptate;

-

Asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe) desfasurate in CNE Cemavoda;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate din rapoartele de evaluare ce
adreseaza activitalile pe care le coordoneaza precum si evaluarea eficacitatii acestora.
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2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementeaza cerintele Sistemului de Management in toate activitatile din cadrul LDI;

-

Comunica planurile strategice, obiectivele anuale si obiectivele specifice dezvoltate la nivel
de compartiment personalului din subordine, in cadrul MRM-urilor.

3. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”: Asigura elaborarea
documentatiei si audit-ul, conform cerintelor din reglementarile in vigoare si standardele
internationale, pentru acredittea de catre CNCAN a LDI.
4. In cadrul procesului de “Control chimic”:
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de control al chimicalelor;

-

Elaboreaza rapoarte trimestriale privind controlul chimicalelor utilizate in cadrul LDI.

5. In cadrul procesului „Activitati de intretinere la CNE Cernavoda”:
-

Toate echipamentele din cadrul LDI sunt calibrate in conformitate cu standardele nationale
si internationale;

-

Activitatile de calibrare sunt efectuate de Laboratorul de Metrologie al CNE Cernavoda cu
spijinul responsabililor de sistem din partea LDI.

6. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca
7. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului;

-

Desemneaza responsabil de mediu pentru a asigura coordonarea activitatilor din cadrul LDI
in vederea sustinerii procesului;

-

Efectueaza analize de mediu conform cerintelor DDMSM.

8. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Asigura identificarea cerintelor de pregatire initiala si continua, inscrierea acestora in CPSPuri / Ghiduri de calificare, precum si definirea de programe de pregatire si calificare pentru
personalul propriu si personalul contractor care desfasoara activitati in cadrul
compartirnentului;

-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute;

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
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desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).
9. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica;

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul LDI;

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul LDI.

10. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Asigura efectuarea activitatilor din responsabilitatea LDI, stabilite in documentele
procesului de control al expunerii profesionale la radiatii ionizante;

-

Asigura servicii de dozimetrie externa si interna a personalului propriu si contractor in
operare normala si in situatii de urgenta;

-

Asigura efectuarea analizelor suplimentare cerute de investigatiile stabilite pentru
determinarea unor situatii anormale;

-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinica
CNE Cemavoda.

11. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului;

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta;

-

Asigura indeplinirea de catre persoanele desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei “Membru in echipa de monitorizare pe amplasament/in exterior”;

-

Asigura masurarea dozei individuate externe gama a personalului care participa la
activitatile de raspuns la urgenta, cu ajutorul casetelor dozimetrice (TLD);

-

Asigura masurarea concentratiei de radionuclizi emitatori alfa/beta/gama si a H-3 din
efluentii lichizi si gazosi, probele de mediu, frotiuri si din probele de aerosoli si
determinarea contaminarii interne a personalului care participa la interventie prin analiza
probelor biologice si masurarea la contorul de corp uman.
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12. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate a LDI;

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate a LDI;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate a LDI;

-

Se asigura ca rapoartele rezultate in urma activitatilor desfasurate sunt inregistrate si
arhivate in conformitate cu cerintele procedurale.

13. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii și o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

Urmareste derularea contractelor de achizitii bunuri si servicii.

14. In cadrul procesului „Activitati economico-financiare”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului;

-

Avizeaza autorizatiile de plata a produselor / serviciilor / lucrarilor numai dupa verificarea
calitativa si cantitativa a acestora, in concordanta cu prevederile contractuale si dupa ce in
prealabil s-au asigurat ca valoarea acestora se incadreaza in limitele bugetare aprobate;

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

Intocmeste FPC-1558 “Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare / reducere a
sumelor de buget aprobate pe capitole / articole / programe, pentru activitati suplimentare
sau evenimente neprevazute, inainte de executia acestora;

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat;

-

Asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate compartimentelor pe care le
coordoneaza;

-

Urmareste recuperarea oricaror prejudicii cauzate de gestionarea necorespunzatoare a
patrimonului CNE sau in cazul acordarii unor fonduri necuvenite.
15. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:

-

asigura cunoasterea si aplicarea prevederilor procesului de sanatate si securitate in munca
de catre personalul subordonat;

-

monitorizeaza continuu aderenta personalului subordonat la regulile de sanatate si securitate
in munca;
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-

asigura mentinerea pregatirii in domeniul sanatatii si securitatii in munca a personalului
subordonat la un nivel ridicat si eliminarea erorilor umane ce pot conduce la afectarea
sanatatii si securitatii in munca in activitatile specifice compartimentului;

-

promoveaza sistematic asteptarile conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de
sanatate si securitate in munca.

16. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective / preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.
17. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:

-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
18. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:

-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.
19. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:

-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.
20. In cadrul procesului „Controlul materialelor radioactive”:

-

Asigura evidenta, inventarul si miscarea surselor de radiatii controlate din cadrul
laboratorului de dozimetrie individuala;

-

Asigura masurarea radioactivitatii in probele de efluenti gazosi si lichizi de la Monitorul de
Efluenti Gazosi si de la Monitorul de Efluenti Lichizi;
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-

Asigura efectuarea analizelor suplimentare cerute de investigatiile stabilite pentru
determinarea unor situatii anormale.

21. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Asigura conditii optime de lucru in spatiile de lucru din laboratoare (mobilier, calculatoare,
videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmeste si obtine avizarile necesare pentru necesitati de transport si/sau de cazare pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati din zonele de responsabilitate ale
compartimentului.

3.2.5. Laboratorul de Control Mediu (LCM)
1. In cadrul procesului” Evaluarea si imbunatatirea continua a sistemului de management”
LCM:
-

Se asigura ca fiecare proces / activitate din sfera de coordonare este evaluata periodic din
punct de vedere al respectarii cerintelor din procedurile centralei precum si al atingerii
performantelor asteptate;

-

Asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe) desfasurate in CNE Cemavoda;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate din rapoartele de evaluare ce
adreseaza activitalile pe care le coordoneaza precum si evaluarea eficacitatii acestora.

2. In cadrul procesului ”Conducerea si administrarea activitatilor” LCM:
-

Implementeaza cerintele Sistemului de Management in toate activitatile laboratorului;

-

Asigura suport pentru autoevaluarea “Procesului controlului materialelor radioactive” la
CNE Cernavoda si a Procesului de planificare si pergatire pentru situatii de urgenta si a
Controlului expunerii la radiatii a personalului in caz de accident sever.

3. In cadrul procesului de “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara ale CNE
Cernavoda” LCM: Asigura integrarea tuturor informatiilor si documentelor necesare
conform cerintelor din reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de
autorizarea centralei.
4. In cadrul procesului de “Control Chimic” LCM :
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de administrare,
depozitare si control al chimicalelor;

-

Transmite periodic la responsabilul de proces inventarul cu substante chimice reglementate.

5. In cadrul procesului de “Activitati de intretinere la CNE” LCM: Se asigura de evaluarea
corecta a planurilor de lucru pentru identificarea tuturor riscurilor.
6. In cadrul procesului “Planificare la CNE Cernavoda”: Urmareste stadiul planificarii si
realizarii lucrarilor cu impact de mediu.
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In cadrul procesului de “Resurse umane si dezvoltare orgazitionala” LCM: Aplica
politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare
a resurselor umane, recrutare, selector, angajare, evaluare a performantelor lor, avansare,
promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalui, administrare si evidenta a
timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.

7.

8. In cadrul procesului “Managmentul de mediu la CNE Cernavoda” LCM: Urmareste in
cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident
sau accident care ar putea avea impact de mediu.
9. In cadrul procesului de ”Pregatire a personalului centralei” LCM:
-

Asigura identificarea cerintelor de pregatire initiala si continua;

-

Intocmeste CSP-uri /Ghiduri de calificare conform cerintelor de pregatire identificate,
precum si definirea de programe de pregatire si calificare pentru personalul laboratorului
si inscrie la cursurile de pregatire efectuate de DPAP personalul laboratorului;

-

Se asigura ca personalul laboratorului este calificat si/sau autorizat pentru activitatile pe
care le executa .

10. In cadrul procesului de “Protectie fizica la CNE Cernavoda” LCM:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
Informatii clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protective fizica;

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul laboratorului;

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul laboratorului.

11. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului” LCM:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul laboratorului si asigura
includerea acestuia in Fisa Postului;

-

Asigura ca personalul laboratorului detine Permis de Exercitare valabil in perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

Stabileste incadrarea personalului laboratorului in categoria LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut de LEP din cadrul laboratorului
(categoria A si B) efectueaza controlul medical periodic conform cu programul stabilit de
compartimentul responsabil cu aceasta activitate.

12. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta-plan de
urgenta pe amplasament” LCM:
-

Deruleaza programul de “Control al expunerii la radiatii a personalului in cazul unui
accident sever”;

-

Asigura activitatea de masurare a dozelor interne datorate tritiului, prin prepararea si
masurarea probelor biologice (probe de urina) pentru personal, in caz de accident sever;

284

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

Asigura elaborarea si implementarea procedurilor necesare pentru sustinerea si derularea
programului de control al expunerii personalului in caz de accident sever;

-

Asigura participarea personalului laboratorului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgente;

-

Asigura personal in echipa de monitorizare pe amplasament si in exterior.

13. In cadrul “Controlului documentelor si al inregistrarilor“ LCM:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Se asigura ca rezultatele activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele procedurale;

-

Avizeaza documentele din responsabilitate in functie de cerintele de aprobare definite in
procedurile care stabilesc elaborarea documentelor respective;

-

Evalueaza continuu modul in care sunt implementate cerintele din procedurile aplicate si
se propun masuri de imbunatatire atunci cand se constata diferente intre modul de
desfasurare a activitatilor si si modul in care sunt descrise documentele;

-

Se asigura de pastrarea integritatii documentelor;

-

Transmite la timp si corect inregistrarile in arhiva conform procedurilor aferente.

14. In cadrul procesului de ”Achizitii si de administrare material” LCM:
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse si servicii din domeniul de
responsabilitate;

-

Monitorizeaza stadiul procesarii documentatiilor de achizitii;

-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

Asigura efectuarea receptiilor serviciilor si lucrarilor in conformitate cu prevederile
instructiunilor si participa la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie;

-

Asigura ca personalul din subordine respecta procedurile si legislatia referitoare la
procesul de achizitii si de administrare material.

15. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda“ LCM:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului;

-

Asigura verificarea calitataiva si cantitativa a produselor/serviciilor/lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata
ale acestora;

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/rectificata;

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost- Buget, le compara
cu situatiile proprii si corecteaza inatvertentele;
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-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

16. In cadrul procesului de “Sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda” LCM:
-

Asigura ca personalul laboratorului respecta cerintele procesului de sanatate si securitatea
muncii;

-

Monitorizeaza continuu aderenta prsonalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

Asigura ca personalul laboratorului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

17. In cadrul procesului “Controlului neconformitatilor si actiuni corrective/preventive”
LCM:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor
la neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corrective/preventive la care este
responsabil.

18. In cadrul procesului de ”Protectie la incendiu” LCM:
-

Se asigura ca personalul compartimentului cunoaste regulile de securitate la incendiu si
monitorizeaza continuu respectarea acestora;

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
laboratorului pentru asigurarea prevenirii incendiilor;

-

Nu initiaza actiuni, din proprie initiativa sau la solicitarea altor persoane care pot diminua
masurile si mijloacele de control al riscurilor la incendiu;

-

Participa la sesiunile de pregatire/instructaj privind masurile de prevenire si stingere a
incendiilor la CNE Cernavoda;

-

Raporteaza conform procedurilor centralei orice situatie in cazul aparitiei unui incendiu.

19. In cadrul procesului “Managmentul activitatilor din sistemul IT&C de business al CNE
Cernavoda” LCM:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul laboratorului;

-

Asigura securitatea informatiilor propietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata.

20. In cadrul procesului de “Administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”
LCM:
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-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot duce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.

21. In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive” LCM:
-

Asigura implementarea programului de monitorare de rutina in mediu pentru furnizarea
de date privind concentratiile de radionuclizi in factorii de mediu in vederea evaluari
cresterii nivelului de radioactivitate in lanturile trofice specifice zonei din jurul CNE
Cernavoda si verifica eficacitatea controlului evacuarilor radioactive de la CNE
Cernavoda in mediu;

-

Asigura prelevarea, prepararea si masurarea probelor de mediu, conform procedurilor
aprobate;

-

Asigura verificarea rezultatelor masurarilor consemnate in fisele de urmarire;

-

Sustine o evaluare independent a bazata pe masurari de mediu, a eficacitatii controlului
sursei, controlul efluentilor si monitorarii efluentilor;

-

Sustine datele care sa ajute la dezvoltarea si evaluarea modelelor si metodologiilor care
descriu miscarea radionuclizilor in mediu;

-

Elaboreaza si implementeaza programe suplimentare de mediu;

-

Asigura calitatea analizelor efectuate in laborator necesare pentru determinarea nivelelor
de radioactivitate in mediu prin recunoasterea laboratorului ca Laborator de Incercari in
conformitate cu standardul SR ISO/CEI 17025;

-

Analizeaza si evalueaza impactul nivelelor de radioactivitate asupra mediului;

-

Pastreaza si/sau transfera inregistrarile rezultate din implementarea programului,
conform cu procedurile laboratorului si ale CNE Cernavoda.

22. In cadrul procesului “Activitati administrative” LCM;

4.

4.1.

-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile administrate de
compartiment (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmeste si obtine avizele necesare pentru necesitati de transport si/sau de cazare pentru
delegatii straini sau romani implicate in activitati din zonele de responsabilitate ale
compartimentului.

Departamentul Securitate
Performante (DSNA-IP)

Nucleara,

Obiect de activitate
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Departamentul Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatire Performante (DSNA-IP) este
responsabil, in principal, cu obtinerea si mentinerea autorizatiilor de functionare si intretinerea
unitatilor CNE Cernavoda, evaluarea din punct de vedere al securiatii nucleare a documentelor
de exploatare si modificarilor de proiect, efectuarea analizelor probabilisice si deterministice
specifice, monitorizarea parametrilor zonei active şi a instrumentaţiei neutronice, realimentarea
cu combustibil, menţinerea controlului inventarului de materiale nucleare prescrise,
coordonarea programelor de imbunatatore performante - programului de schimb de experienţă
de exploatare (OPEX), procesarea conditiilor anormale (documentare, analize, urmarire
actiuni), imbunatatire performante umane, autoevaluare.

DSN-AIP este subordonat direct Directorului de Operare din cadrul CNE Cernavoda.

DSN-AIP cuprinde 3 servicii:
-

Serviciul Fizica Reactorilor şi Analize de Securitate,

-

Serviciul Autorizări şi Fiabilitate,

-

Serviciul Imbunatatire Performanţe.

4.1.1. Serviciului Fizica Reactorilor şi Analize de Securitate
Are urmatoarele responsabilitati principale:
-

Calcule de fizica reactorilor

-

Managementul combustibilului

-

Monitorizarea neutronică a zonei active

-

Monitorizarea termohidraulică a zonei active

-

Performanţa combustibilului

-

Control de garanţii nucleare

-

Analiza ROP

-

Analize de securitate nucleară

-

Calculul de fizica zonei active

-

Analize termohidraulice de securitate nucleară

-

Analize de combustibil/canale de combustibil

-

Analiza Comportarii Anvelopei

-

Calculul dozelor pe/in afara amplasamentului

-

Managementul accidentelor severe
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4.1.2. Serviciul Autorizari si Fiabilitate
Are urmatoarele responsabilitati principale:
-

Obţinerea şi menţinerea autorizaţiilor de funcţionare;

-

Elaborarea şi actualizarea documentaţiei suport de autorizare;

-

Definirea şi actualizarea limitelor şi condiţiilor tehnice de operare în siguranţa;

- Evaluări de Securitate Nucleară pentru menţinerea conformităţii documentaţiei de
exploatare
cu limitele şi condiţiile tehnice de operare în siguranţă.

4.1.3. Serviciul Îmbunătăţire Performanţe (SIMP)
Are urmatoarele responsabilitati principale:
-

OPEX extern

-

Analiza evenimente - Procesare RCA

-

Analiza evenimente - autoevaluare

-

Analize de tendinţă/integrate

-

Autoevaluare

-

Neconformități și acțiuni corective /preventive

-

Activități de dezvoltare/evaluare cultură de securitate

-

Activități de interfață/coordonare/integrare/ dezvoltare procese

-

Activități de interfață WANO/AIEA

-

Coordonarea activităţilor de Performanţe Umane

-

Pregătire teoretică şi practică PU

-

Observare şi îndrumare

-

Subiectul lunii

-

Paşi critici/precursori de eroare

-

Monitorizarea rezultatelor Programului de PU

4.2.

Atributii, Competente, Responsabilitati

1. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
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-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

2. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

4.2.1.

Serviciului Fizica Reactorilor şi Analize de Securitate

1. In cadrul procesului Managementul Combustibilului Nuclear, administrat de SFRAS,
personalul serviciului:
-

Realizeaza calculele neutronice necesare pentru menţinerea la zi a istoriei de iradiere;

-

Actualizeaza periodic specificaţia de calibrare pentru detectorii ROPT.

-

Intocmeste planul săptămânal de realimentare;
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-

Stabileste secvenţele zilnice de realimentare ţinând cont de constrângerile existente în acel
moment în zona activă.

-

Verifică performanţele sistemului de mapare a fluxului, a programului de reglaj şi control,
a sistemului de control zonal;

-

Verifică funcţionarea/calibrarea adecvată a instrumentaţiei neutronice pentru a asigura
îndeplinirea limitelor de autorizare pentru puterea pe canal şi fascicul.

-

Confirmă că răcirea combustibilului este adecvată;

-

Asigură îndeplinirea limitelor de autorizare impuse pentru puterea reactorului;

-

Monitorizează si prelucreaza semnalele de la sisteme specializate in detectia prezenţei
fasciculelor suspecte de defect în zona activă;

-

Răspunde de gestiunea combustibilului şi de menţinerea la zi a inventarului de materiale
supuse controlul internaţional conform tratatului de neproliferare.

2. In cadrul procesului “ Administrarea Autorizatiilor de Securitate Nucleara ale CNE
Cernavoda”, SFRAS este responsabil cu efectuarea analizelor de securitate nucleara care stau
la baza intocmirii unui capitol specific al Raportului Final de Securitate (RFS):
-

Răspunde de coordonarea unor analize complexe ce implică calcule specializate pe mai
multe discipline;

-

Elaboreaza modelele de zonă activă şi realizeaza calculele neutronice induse de
evenimentele studiate;

-

Elaboreaza modelele pentru sistemele din centrală implicate în răspunsul la evenimentul
postulat şi realizarea calculelor de termohidraulică induse de acesta;

-

Elaboreaza modelele şi realizeaza calculele pentru a prezice efectele induse de evenimentul
analizat asupra combustibilului nuclear, pentru a stabili fasciculele care se defecteaza si
cantitatea de produsi radioactivi eliberata de acestea in cladirea reactorului;

-

Elaboreaza modelele şi realizeaza calculele pentru a prezice răspunsul anvelopei la
evenimentul analizat precum si de evaluarea cantitătii de produşi de fisiune eliberate în
mediul înconjurator, dispersia acestora în jurul centralei şi evaluarea dozei încasate de
populatie;

-

Elaborarea modelele şi realizeaza calculele pentru simularea scenariilor de accident sever
(care conduc la topirea zonei active) şi prezicerea efectelor acestora.

3. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”: Indeplinirea atributiilor
specifice responsabilului procesului “Managementul Combustibilului Nuclear”.
4. In cadrul procesului “Controlul Interfetelor Externe”:
-

Se asigura interfata cu CNCAN/AIEA/ EURATOM privind gestionarea combustibilului si
inventarul altor materiale supuse controlul internaţional conform tratatului de neproliferare;

-

Se asigura interfata cu CNCAN privind analizele de seuritate nucleara necesare Raportului
Final de Securitate.
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5. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea procesului de “Managemenul combustibilului nuclear”.
6. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale serviciului;

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/serviciilor/lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora;

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

7. In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare”:
-

Dezvolta documentele care asigura bazele tehnice pentru elaborare/revizuirea procedurilor
de raspuns la accidente baza de proiect si severe;

-

Calculeaza si furnizeaza schema de realimentare a reactoarelor nucleare.

8. In cadrul procesului “Activitati de planificare”: Elaborare/verificare
managementul reactivitatii.

planuri

de

9. In cadrului procesului “Activitati de mentinere a fiabilitatii SSCE”: Asigură colectarea de
date privind efectele de îmbătrânire a circuitului primar.
10. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de
munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
11. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau accident
care ar putea avea impact asupra mediului.
12. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Se asigura ca personalul propriu si personalul contractor care desfasoara activitati in cadrul
serviciului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa le
execute;

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din serviciu
(ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/ Ghidurilor de calificare
pentru personalul serviciului si personalul contractor care desfasoara activitati in cadrul
serviciului, elaborarea materialelor de pregatire din aria de responsabilitate, instructori si
mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii pregatirii).
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13. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul serviciului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul serviciului.

14. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul serviciului si asigura
includerea acestuia in Fisa Postului;

-

Se asigura ca personalul serviciului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

Stabileste incadrarea personalului serviciului in categoria de LEP corespunzatoare sarcinilor
de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din serviciu (categoria A si B)
efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE
Cemavoda.

15. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
serviciului;

-

Asigura participarea personalului serviciului la sesiunile de pregatire de raspuns la urgenta.

-

Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din serviciu a responsabilitatilor specifice
functiilor “Specialist Analize de Securitate”.

16. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

17. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii de pregatire și o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

18. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Se asigura ca personalul serviciului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in
munca;
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-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului serviciului la regulile de sanatate si securitate
in munca;

-

Se asigura ca personalul serviciului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

19. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

20. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Se asigură că personalul serviciului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente serviciului
pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

21. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul serviciului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

22. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Elaboreaza documentele de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

23. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in birourile proprii (mobilier,
calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare asigurarii unor servicii de transport;

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare asigurarii unor servicii de cazare in spatiile CNE
Cernavoda
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4.2.2. Serviciul Autorizari si Fiabilitate (SAF)
Este responsabil de:
1. Procesul “Administrarea Autorizatiilor de Securitate Nucleara ale CNE Cernavoda”.
Acest proces integreaza acele activitati esentiale si roluri din structura organizatorica a CNE
Cernavoda care contribuie la obtinerea autorizatiilor de securitate nucleara si la mentinerea
acestora, respectiv:
-

Elaboreaza strategiile de autorizare pentru fiecare etapă de autorizare a CNE U1, U2, DICA,
CTRF;

-

Coordoneaza elaborarea cererilor de autorizare a funcţionarii CNE Cernavoda;

-

Analizeaza cerinţele/condiţionările stabilite de CNCAN în procesul de autorizare şi
emiterea de acțiuni în centrală pentru rezolvarea acestora; Coordoneaza rezolvarea
cerinţelor/ condiţionărilor CNCAN şi monitorizeaza stadiului acestora;

-

Realizeaza interfata între CNE Cernavoda, SNN şi CNCAN referitoare la cerinţele/
condiţionările CNCAN legate de procesul de autorizare, sau alte probleme tehnice de
securitate nucleară precum şi înregistrarea scrisorilor/minutelor de şedinte de autorizare în
RLD;

-

Monitorizeaza rezolvarea cerinţelor/condiţionarilor stabilite de CNCAN referitoare la
modificările de proiect şi realizarea interfeţei între CNE Cernavoda şi CNCAN;

-

Realizeaza sau asigura suportul pentru evaluarea condiţiilor anormale şi evenimentelor
raportabile către CNCAN;

-

Asigura din punct de vedere al cerinţelor de reglementare suportul necesar pentru
programele si proiectele de investiţii derulate în centrală;

-

Asigura evaluarea propunerilor de norme CNCAN, WENRA, IAEA din punct de vedere al
implicațiilor acestora asupra bazelor curente de autorizare;

-

Asigura suportul necesar pentru elaborarea rapoartelor naționale elaborate de CNCAN.

-

Identifica şi evalueaza surselor de informaţii care au implicaţii asupra conţinutului RFS U1,
U2, DICA, CTRF;

-

Revizuieste, verifica, avizeaza şi transmite la CNCAN a Raportul Final de Securitate pentru
instalatiile nucleare de pe amplasamentul CNE Cernavoda: U1, U2, DICA, CTRF; , DIDSR;

-

Dezvoltarea şi implementarea programului de evaluare periodică a securităţii nucleare,
“Periodic Safety Review”;

-

Participa la realizarea activitatilor din cadrul procesului de elaborare şi actualizare periodică
a planului preliminar de dezafectare U1+U2;

-

Realizarea sau asigurarea suportului pentru evaluarea condiţiilor anormale şi evenimentelor
raportabile către CNCAN.

-

Elaboreaza şi actualizeaza documentatia de operare suport de autorizare care defineste
LCTO (OP&P, OP&P Compliance, Impairment Manual, Outage Heat Sink Manual) şi alte
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documente ce rezulta din proiectul de îmbunătăţire a marginilor de securitate nucleară “
Safe Operating Envelope”;
-

Asigura suport în elaborarea şi aprobarea RSMA-urilor;

-

Elaboreaza cerinţele şi evalueaza rezultatele programului de testare obligatorie.

-

Verifica documentaţia de operare şi planurile de lucru din punct de vedere al securităţii
nucleare;

-

Realizeaza sau asigura suport pentru evaluarea condiţiilor anormale şi evenimentelor
raportabile către CNCAN;

-

Asigura interfata cu Depatamentul Control Lucrari (DCL) în vederea evaluării aspectelor
de securitate nucleară care afectează planificarea lucrărilor;

-

Participa la şedinţele de pregătire opriri, apărare în adâncime şi verificarea asigurării
surselor de răcire pe perioada opririlor planificate/ neplanificate ale centralei;

-

Realizează evaluarea riscului de topire a zonei active la oprire şi asigură verificarea
independentă a evaluărilor realizate de DCL;

-

Identifica necesitatea şi asigura suport în elaborarea şi aprobarea RSMA urilor;

-

Evalueaza impactul modificărilor de proiect temporare asupra centralei şi a documentaţiei
de autorizare, obţine aprobărilor CNCAN, când sunt necesare;

-

Evalueaza din punct de vedere al securităţii nucleare cerinţele de calificare la mediu şi seism
din specificaţiile tehnice şi foile de date ale echipamentelor şi componentelor sistemelor
centralei.

2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”: -Indeplinirea atributiilor
specifice responsabilului procesului “Administrarea Autorizatiilor de Securitate Nucleara ale
CNE Cernavoda”.
3. In cadrul procesului “Controlul Interfetelor Externe”: Se asigura interfata cu CNCAN
privind obtinerea autorizatiilor de securitate nucleara si mentinerea conformitatii cu bazele de
autorizare.
4. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea procesului de “Administrarea Autorizatiilor de Securitate Nucleara ale
CNE Cernavoda”.
5. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale serviciului;

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/serviciilor/lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora;

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;
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-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

6. In cadrul procesului “Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare”:
-

Elaboreaza si revizuieste Politicile si Principiile de Operare (OP&P) si Manualele de
Disfunctionalitati;

-

Stabileste testele obligatorii (OMT) necesare si le verifica;

-

Stabileste bazele tehnice si dezvolta aplicatia Monitorul de Risc (EOOS);

-

Verifica documentatia de Exploatare (OM, OI etc).

7. In cadrul procesului “Activitati de planificare:
-

Stabileste programul anual de executie a testelor obligatorii (OMT);

-

Participa la analiza Aparare in Adancime (Defence-in-Depth) pentru activitatile programate
in opriri planificate/neplanificate;

-

Evalueaza planurile de lucru;

-

Evaluarea riscului anticipat / inregistrat pentru configuratia sistemelor din timpul opririi.

8. In cadrului procesului “Activitati de mentinere a fiabilitatii SSCE”:
-

Elaboreaza, actualizeaza şi raporteaza rezultatele programului de evaluare probabilistică a
securităţii nucleare;

-

Analizeaza şi prelucreaza sursele de informaţii din centrală în vederea actualizării bazei de
date de fiabilitate utilizată în PSA si aplicaţiilor acestuia (monitorul de risc EOOS);

9. In cadrul procesului “Controlul configuratiei de proiectare”:
-

Analizeaza modificările de proiect din punct de vedere al cerinţelor de autorizare;

-

Identifica cerinţele/condiţionările stabilite de CNCAN referitoare la modificările de proiect;

10. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de
munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
11. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau accident
care ar putea avea impact asupra mediului.
12. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul serviciului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa
le execute.
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-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din serviciu
(ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/ Ghidurilor de calificare
pentru personalul serviciului si personalul contractor care desfasoara activitati in cadrul
serviciului, elaborarea materialelor de pregatire din aria de responsabilitate, instructori si
mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii pregatirii).

13. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul serviciului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul serviciului.

14. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul serviciului si asigura
includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul serviciului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului serviciului in categoria de LEP corespunzatoare sarcinilor
de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din serviciu (categoria A si B)
efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE
Cemavoda.

15. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
serviciului.

-

Asigura participarea personalului serviciului la sesiunile de pregatire de raspuns la urgenta.

-

Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din serviciu a responsabilitatilor specifice
functiilor “Reprezentant al conducerii CNE Cernavoda la Constanta”.

16. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

17. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii de pregatire și o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;
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-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

18. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul serviciului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in
munca;

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului serviciului la regulile de sanatate si securitate
in munca;

-

Asigura ca personalul serviciului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

19. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

20. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Se asigură că personalul serviciului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente serviciului
pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

21. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul serviciului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

22. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

23. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in birourile proprii (mobilier,
calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare asigurarii unor servicii de transport;
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-

Intocmeste, obtine avizarile necesare asigurarii unor servicii de cazare in spatiile CNE
Cernavoda.

4.2.3. Serviciul Îmbunătăţire Performanţe (SIMP)
1. In responsabilitatea SIMP se afla procesul “Controlul Neconformitatilor si Actiuni
corective / preventive”.
-

Acest proces integreaza activitatile de identificare, inregistrare, stabilire a solutiilor si
implementare a acestora pentru corectarea neconformitatilor incluzand, cand este cazul,
cauzele care le-au generat si masurile stabilite pentru prevenirea aparitiei/ reaparitiei, astfel:

-

Proceseaza complet RCA-urile în conformitate cu procedurile aplicabile;

-

Pregăteste şi participa la şedinţele CECA;

-

Participa la analiza cauzelor de profunzime a evenimentelor utilizând metodologii
consacrate;

-

Menţine/ actualizeaza aplicaţia RCA;

-

Pregăteste personalul centralei pe probleme legate de investigarea/analiza evenimentelor;

-

Efectueaza analize de tendinţă/statistici/alte rapoarte de analiză periodică privind condiţiile
anormale;

-

Realizeaza analize integrate ale RCA în scopul identificării unor probleme generice/
tendinţe care reprezintă zone de îmbunătăţit pe care trebuie să se focalizeze atenţia centralei;

-

Coordoneaza procesul de neconformități și acțiuni corective/preventive în calitate de
responsabil de proces.

2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Defineste şi dezvolta cadrul culturii de securitate la CNE Cernavoda;

-

Coordoneaza activităţi de evaluare şi de interfaţă cu alte procese, aferente cadrului culturii
de securitate;

-

Actualizeaza şi dezvolta continuu a modalităţi de distribuţie a informaţiilor de cultură de
securitate nucleară în cadrul centralei (ex. Site Intranet);

-

Asigura coordonarea interfeţelor cu Persoanele Unice de Contact de PU din cadrul
departamentelor;

-

Elaboreaza/ verifica procedurile, documentaţia şi rapoartele privind programul de PU;

-

Propune acţiuni/masuri de îmbunătăţire a performanţei umane în zonele unde se constată
deficienţe si urmareste implementarea acestora.

-

Actualizeaza programul de îmbunătăţire performanţe umane în funcţie de experienţa
dobândită şi de informaţiile obţinute prin benchmarking.
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-

Elaboreaza zilnic materialul pentru sedința operativă privind aspecte de performanță umană
extrase din fișele de observare și îndrumare/RCA;

-

Asigură întreţinerea bazei de date observare şi îndrumare;

-

Elaboreaza rapoartele de tendință privind aspecte de PU extrase din fisele de observare şi
îndrumare.

-

Elaboreaza materialele pentru “Subiectul Lunii”.

-

Actualizeaza informaţiile în aplicaţia “Ceas EFD Departamental”;

-

Elaboreaza materialele de promovare a Programului de performanţe umane în cadrul CNE
Cernavoda;

-

Monitorizeaza/analizeaza indicatorii si tendinţa aspectelor de performanţă umană si
elaboreaza raportul lunar privind starea de sănătate a programului de performanţe umane;

-

Organizeaza si elaboreaza materialele pentru şedinţa lunară a CLPU si semestriala a
Comitetului de Evaluare Performanţe Umane;

-

Asigura suportul pentru PUC-PU în implementarea programului de îmbunătăţire
performanţe umane;

-

Monitorizeaza fereastra de autoevaluare „Performanţe Umane” în cadrul procesului de
autoevaluare la CNE Cernavoda.

3. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Coordoneaza programul de schimb de experienţă de exploatare cu organizaţiile externe
COG/WANO si participarea la teleconferinţa săptămânală a ofiţerilor de contact COG;

-

Consulta site-urile organizaţiilor internaţionale din domeniul nuclear (COG, WANO etc) şi
emiterea de RCA externe pentru evenimentele cu semnificaţie deosebită;

-

Distribuie informatii (documente, Site Internet, etc) privind experienţa de exploatare către
departmentele centralei, colecteaza şi evalueaza feedback şi/sau informaţii noi provenite de
la acestea;

-

Disemineaza informaţiile privind experienţa de exploatare de la CNE Cernavoda către
organizaţiile externe;

-

Pregăteste personalul centralei pentru a realiza utilizarea eficientă a site-urilor care conţin
informaţii de experienţă de exploatare; indruma si asigură suport personalului centralei în
realizarea curentă a acestei activităţi;

-

Participa la autoevaluarea programului de experienţă de exploatare în cadrul procesului de
evaluare şi la optimizarea acestuia;

-

Coordoneaza activităţi de autoevaluare la nivelul centralei (responsabil autorizat de
CNCAN);

-

Verifica rapoarte periodice de autoevaluare;
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-

Organizeaza şedinţe periodice de autoevaluare şi asambleaza rapoartele de autoevaluare pe
centrală;

-

Coordoneaza/verifica toate activităţile din grupele funcţionale îmbunătățire performanțe,
soluţioneaza problemele de interfaţă aferente acestora şi a interfeţei cu alte grupări, inclusiv
coordonarea/conducerea şedintelor aferente procesului;

-

Dezvolta şi menţine ghidurile pentru definirea şi raportarea indicatorilor de performanţă,
verifica procedurile centralei pe acest subiect;

-

Coordoneaza emiterea şi urmărirea planurilor de acţiuni, cu utilizarea integrată a
instrumentelor de îmbunătăţire performanţe, pentru zonele de îmbunătăţire prioritare
identificate la nivelul centralei;

-

Coordoneaza procesul de analiză integrată şi utilizare a instrumentelor de îmbunătăţire
performanţe la nivelul departamentelor.

4. In cadrul procesului “Controlul Interfetelor Externe”:
-

Deruleaza activităţile aferente evaluărilor periodice WANO/OSART, incluzând organizarea
procesului de pregătire a centralei, asigura interfata cu reprezentanţii WANO/AIEA şi
furnizeaza informaţiile solicitate, organizeaza analizele ariilor de îmbunatăţire
(AFI/Recomandări/Sugestii) şi a urmăreste soluţionarea acestora in cadrul unor şedinţe
periodice;

-

Deruleaza alte activităţi de interfaţă cu WANO/INPO pe subiecte generale de interes,
incluzând interfaţă directă cu reprezentantul WANO AC pentru CNE Cernavoda, transmite
informații specifice utilizate la monitorizarea centralei şi participarea reprezentanților CNE
Cernavoda la activitățile de evaluare WANO (peer review, TSM).

5. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Elaborareaza/actualizeaza cursurile şi pregătirea și îndrumarea coordonatorilor de
autoevaluare (responsabili de proces);

-

Elaboreaza şi actualizeaza cursurile de pregătire legate de investigarea/analiza
evenimentelor;

-

Elaboreaza/ preda de cursuri de pregătire teoretică şi practică de performanţe umane;

-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul serviciului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa
le execute;

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din serviciu
(ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/ Ghidurilor de calificare
pentru personalul serviciului si personalul contractor care desfasoara activitati in cadrul
serviciului, elaborarea materialelor de pregatire din aria de responsabilitate, instructori si
mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii pregatirii).

6. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
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-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale serviciului;

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/serviciilor/lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora;

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele;

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

7. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de
munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
8. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau accident
care ar putea avea impact asupra mediului.
9. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul serviciului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul serviciului.

10. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul serviciului si asigura
includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul serviciului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului serviciului in categoria de LEP corespunzatoare sarcinilor
de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din serviciu (categoria A si B)
efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE
Cemavoda.

11. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
serviciului.

-

Asigura participarea personalului serviciului la sesiunile de pregatire de raspuns la urgenta.
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-

Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din serviciu a responsabilitatilor specifice
functiilor “Reprezentant al conducerii CNE Cernavoda la Constanta”.

12. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

13. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii de pregatire și o trimite
catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

14. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul serviciului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in
munca;

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului serviciului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

Asigura ca personalul serviciului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

15. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Se asigură că personalul serviciului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente serviciului
pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

16. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul serviciului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

17. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.
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-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

18. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in birourile proprii (mobilier,
calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare asigurarii unor servicii de transport;

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare asigurarii unor servicii de cazare in spatiile CNE
Cernavoda.

5. Directia Tehnica - Sucursala FCN Pitesti
5.1.Obiect de activitate
-

Fabricatia produsului

-

Dezvoltarea, documentarea si validarea tehnologiilor de fabricatie

-

Dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie

-

Realizarea mentenantei pentru echipamentele din dotarea fabricii

-

Asigurarea utilitatilor necesare fluxului de fabricatie

Directia Tehnica are in coordonare patru sectii:
-

Sectia Asamblare, - (dezvoltat in cap nr II)

-

Sectia Pastile, (dezvoltat in cap nr II)

-

Sectia Inginerie

-

Sectia Mecano-Energetica si Utilitati (dezvoltat in cap nr II)
o Atelier Utilitati,
o Atelier Electric
o Atelier Mecanic

5.1.1 Sectia Inginerie
Sectia Inginerie –SI- detine competenta specializata in activitatea de ingineria proceselor
tehnologice, ingineria echipamentelor si ingineria de proiectare, fiind în subordinea directa a
Directiei Tehnice.
Sectia Inginerie este responsabila de coordonarea si implementarea documentatiei de fabricatie,
optimizarea fabricatiei, analizeazarea evolutiei si raportarea performanei proceselor
tehnologice, echipamentelor si a SDV-urilor, punerea in functiune, calificarea si recalificarea
echipamentelor din fluxul de fabricatie, elaborarea documentatiei pentru echipamentele si SDVurile specifice activitatii de productie FCN, participare activa in programele de dezvoltare a
tehnologiilor de fabricatie din FCN.
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Sectia Inginerie este structurata in 3 colective: inginerie proces, inginerie proiectare si inginerie
echipamente.
Sectia Inginerie asigura dezvoltarea unei functii eficiente de management al materiilor prime,
care sa contribuie la optimizarea productiei FCN, sa promoveze un mediu bazat pe performanta,
cu urmatoarele procese principale:
-

Planificarea realizării produsului.

-

Determinarea cerințelor referitoare la produs.

-

Validare/calificare procese tehnologice.

-

Proiectare tehnologică.

5.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
5.2.1. Sectia Inginerie
1. In cadrul procesului Planificarea realizării produsului, Determinarea cerintelor
referitoare la produs, Validare/ Calificare procese tehnologice.
-

Stabileste consumurile specifice pentru materii prime si SDV-uri, lista pieselor de schimb
pentru echipamentele noi din fluxul de fabricatie;

-

Elaboreaza Caiete de Sarcini/Documentatii descriptive/Specificatii de procurare, conform
procedurilor specifice.

-

Participa la stabilirea clasei de calitate pentru produsele/serviciile procurate, la actiunile de
evaluare, selectare si calificare a furnizorilor, in conformitate cu procedurile specifice;

-

Stabileste cerintele de instruire si calificare a operatorilor si urmareste autorizarea acestora;

-

Urmareste si raporteaza performanta echipamentelor si SDV-urilor;

-

Analizeaza si face propuneri pentru dispunerea produselor neconforme. Analizeaza
rapoartele de neconformitate, propune solutii de rezolvare si actiuni corective si pregateste
rapoarte tehnice si de incident, dupa caz.

-

Elaboreaza si actualizeaza documentatia de inginerie de proces (flux de fabricatie, proceduri
de operare PO, procedure tehnice de fabricatie – PTF, proceduri de reparare/ refacere –SRP,
etc.)

-

Analizeaza permanent desenele de executie si de SDV-uri si solicita cand este cazul,
actualizarea acestora;

-

Participa la punerea in functiune a echipamentelor noi si califica procesele tehnologice
aferente, elaboreaza planul de calificare, urmareste desfasurarea lui si intocmeste rapoartele
de calificare;

-

Analizeaza evolutia proceselor de fabricatie, participa efectiv la rezolvarea problemelor
legate de performanta proceselor si randamentelor de productie, stabileste actiuni pentru
mentinerea si ridicarea calitatii produsului, inclusive prin identificarea de tehnici si procese
noi
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-

Elaboreaza pe baza temei de proiectare, documentatia si desenele pentru echipamente/SDVuri specifice activitatii FCN;

-

Executa, pe baza documentatiei de proiectare si pe baza cerintelor Ingineriei de
produs/proces, desenele de executie pentru fasciculul combustibil;

-

Asigura, la cerere, asistenta tehnica la executia, punerea in functiune si exploatarea
echipamentelor si a SDV-urilor;

-

Participa la programele de dezvoltare a tehnologiilor de fabricatie din FCN.

2. In cadrul procesului Planificarea si monitorizarea SMI: elaborarea Fiselor si Rapoartelor
de proces;
3. In cadrul procesului Controlul documentelor si inregistrarilor: elaborare/ analizare
documente, mentinerea adecvabilitatii documentelor specifice activitatilor desfasurate de
compartiment, inventarire documente/inregistrari specifice;
4. In cadrul procesului Evaluare SMI: autoevaluarea activitatii compartimentului si
performantei proceselor de management gestionate de compartiment;
5. In cadrul procesului Managementul resurselor financiare: elaborare NAF si Program
anual de investitii la nivel de compartiment;
6. In cadrul procesului Managementul resurselor umane/ competenta, constientizare si
instruire: emitere Oferte de serviciu, elaborare Fise de post si Fise de evaluare personal,
implementare Program cadru de constientizare si instruire FCN;
7. In cadrul procesului Mentenanta si furnizare utilitati: stabilire cerinte tehnice pentru
mentenanta echipamentelor din fluxul de fabricatie;
8. In cadrul procesului Procurare: elaborare documentatiei tehnice necesara achizitiilor
destinate SI (Caiet de sarcini, Nota de estimare a valorii, CIP, Proces Verbal de receptie,
etc.)
9. In cadrl procesului Asigurarea protectiei mediului: elaborare fisa de identificare aspecte
de mediu si lista aspecte de mediu la nivel de compartiment;
10. In cadrul procesului Asigurarea sanatatii si securitatii operationale si pregatirea pentru
situatii de urgenta: elaborare Fise identificare riscuri;
11. In cadrul procesului Control intern managerial: elaborare Fise de risc pentru riscurile pe
care le gestioneaza
12. In cadrul procesului Securitate cibernetica si protectia informatiilor clasificate
Asigurare de suport tehnic la implementarea normelor de securitate cibernetică.
13. In cadrul procesului Neconformitati, AC/AP, imbunatatire continua: identificare cauze
si solutii pentru optimizare procese de fabricatie
14. In cadrul procesului Controlul produsului:
-

Validare/calificare metode de control

-

Proiecte tehnologice.
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15. In cadrul procesului Monitorizare si masurare produs: în derularea activităţii de
calificare/recalificare și validare a proceselor de producţie
16. In cadrul procesului Identificarea produsului neconform, în derularea activităţii de
calificare/recalificare și validare a proceselor de producţie; supravegherea tehnologică a
proceselor de fabricaţie; Analiza cauzelor apariţiei neconformităţilor.
17. In cadrul procesului Controlul productiei, identificare si trasabilitate produs fascicul
combustibil: Asigurare documentatie de fabricatie actualizata, suport tehnic, evaluare
tendinte procese de fabricatie.
18. In cadrul procesului Controlul productiei, identificare si trasabilitate produs pastile
UO2 Asigurare documentatie de fabricatie actualizata, suport tehnic, evaluare tendinte
procese de fabricatie

6. Departamentul Securitate Nucleara
6.1.Obiect de activitate
Departamentul Securitate Nucleara (DSN) coordonează activitatile de securitate nucleara,
autorizare, protectie radiologica, monitorizare radiologica, control garantii nucleare, protectia
mediului, securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta in cadrul FCN.
DSN este subordonat direct Directorului FCN Pitesti.
DSN cuprinde 2 servicii, 1 laborator si 1 birou, dupa cum urmeaza:
-

Serviciul Securitate Nucleara si Autorizari

-

Serviciul Securitate Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta

-

Laboratorul de Radioprotectie si Dozimetrie Personal

-

Biroul Administrativ

6.1.1 Serviciul Securitate Nucleara şi Autorizari
Are urmatoarele responsabilitati principale:
-

Obţinerea şi menţinerea autorizaţiilor de desfasurare activitati in domeniul nuclear
emise de CNCAN, a autorizatiei de mediu emisa de MMAP si a avizelor/acordurilor de
mediu (dupa caz) pentru FCN Pitesti;

-

Elaborarea şi actualizarea documentaţiei suport de autorizare;

-

Participa la stabilirea si implementarea politicii FCN referitoare la securitate nucleara,
calitate, mediu, securitate si sanatate în muncă.

-

Evaluări de securitate nucleară pentru menţinerea conformităţii documentaţiei de
autorizare cu cerintele de reglementare aplicabile si cu limitele şi condiţiile de autorizare
ale FCN;

-

Elaborarea si administrarea documentelor de monitorizare a factorilor de mediu, de
management al deşeurilor şi a celorlalte documente referitoare la protecţia mediului;

308

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

Managementul deşeurilor în cadrul FCN (colectare, manipulare, transport, sortare,
ambalare, coletizare, containerizare, cântărire, condiţionare, depozitare temporară,
transfer pentru depozitarea definitivă, etc.) si realizarea evaluării periodice a
Programului de Management al Deşeurilor în scopul identificării deficienţelor,
compatibilităţii şi adecvabilităţii;

-

Asigurarea evidenţei contabile si coordonarea activitatilor de gestionare a tuturor
materialelor nucleare şi a materialelor de interes nuclear supuse controlului de garanţii
nucleare din FCN;

-

Elaborarea/ actualizarea procedurilor/instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau
aplicarea reglementărilor de securitate nucleara, protectia mediului si garantii nucleare,
ţinând seama de particularităţile activităţilor desfasurate in cadrul FCN Pitesti;

-

Efectueaza controale interne privind modul de respectare a cerintelor de securitate
nucleara, protectia mediului si garantii nucleare;

-

Asigura interfata cu institutiile de reglementare / autorizare/ control/ inspectie/
supraveghere nationale si internationale (CNCAN, MMAP, ANPM, APM Arges, GNMCJ Arges, EURATOM, AIEA) pe linie de autorizare, securitate nucleara, protectia
mediului si garantii nucleare

6.1.2 Serviciul Securitate Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta
Are urmatoarele responsabilitati principale:
-

Intocmeste documentatiile necesare obtinerii /reinoirii/revizuirii avizelor, autorizatiilor
prevazute de cerintele legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si situatii de
urgenta;

-

Identifica pericolele şi evalueaza riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de
muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de
muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

-

Elaboreaza/ actualizarea instrucţiunile proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, respectiv situatii de urgenta, ţinând
seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor
de muncă/posturilor de lucru

-

Asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor FCN prin controale medicale
periodice efectuate de prestatori autorizati de servicii medicale

-

Efectueaza controale interne privind modul de respectare a cerintelor de securitate si
sanatate in munca, respectiv situatii de urgenta;

-

Asigura conditiile de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor de
munca si a bolilor profesionale prin dotarea corespunzatoare cu echipament individual
de protectie, acordarea materialelor igienico–sanitare, respectiv alimentatie de protectie,
si prin instruirea angajatilor privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si
evacuarea salariatilor FCN conform prevederilor legale in vigoare;

-

Asigura interfata cu institutiile de reglementare / autorizare/ control/ inspectie/
supraveghere nationale (ISU, ITM, DSP, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
Mioveni, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, CNCAN, etc.) pe linie de
securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta.
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6.1.3 Laboratorul de Radioprotectie si Dozimetrie Personal
Are urmatoarele responsabilitati principale:
-

Întocmirea documentaţiei necesare pentru desemnarea/prelungirea desemnarii LRDPFCN ca organism dozimetric de catre CNCAN;

-

Întocmirea documentaţiei necesare pentru obtinerea/vizarea anuala a autorizatiei
samitare emise de DSP;

-

Monitorizarea radiologică individuală, monitorizarea radiologică a locurilor de muncă
si a mediului exterior precum şi realizarea oricarui alt program special de monitorizare
cerut de CNCAN;

-

Elaborarea procedurilor de dozimetrie individuală (CN-DI-) şi pe cele de radioprotecţie
(CN-RP-) referitoare la prelevări de probe, calibrări şi măsurători dozimetrice,
exploatarea aparaturii dozimetrice;

-

Mentinerea aparaturii dozimetrice şi de radioprotecţie, precum şi a mijloacelor de
monitorizare individuală din cadrul LRDP în stare bună de funcţionare conform
cerinţelor legale;

-

Efectuarea măsurătorilor si determinarilor necesare pentru atribuirea dozelor efective
pentru expunerea profesională, inregistrarea şi raportarea acestora la CNCAN;

-

Evidenţa surselor închise de radiaţii, instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor, conform
procedurilor de radioprotecţie; asigurarea verificarii periodice a etanşeităţii acestor surse
printr-un laborator autorizat precum şi dispunerea surselor uzate sau expirate către firme
autorizate;

-

Gestionarea aparaturii dozimetrice şi a echipamentului pentru intervenţie în caz de
incident/urgenţă radiologică în FCN sau pe platforma ICN-FCN;

-

Asigurarea interfatei cu institutiile de reglementare / autorizare/ control/ inspectie/
supraveghere (DSP, CNCAN, etc.) pe linie de securitate radiologica.

6.1.4 Birou Administrativ
Are urmatoarele responsabilitati principale:
-

Efectuarea activitatilor de decontaminare, igienizare, curăţenie şi administrativgospodăreşti in FCN;

-

Administrarea alimentaţiei de protecţie împotriva noxelor (lapte, apa minerala) si a apei
potabile (distribuite la dozator);

-

Administrarea materialelor igienico-sanitare, produselor şi materialelor de
decontaminare/igienizare, produselor şi materialelor administrativ-gospodăreşti şi
grădinărit;

-

Gestionarea deseurilor reciclabile/valorificabile si a deseurilor municipal/menajere
rezultate din activitatea FCN;

-

Asigurarea efectuarii activitatilor de dezinsecţie si deratizare in cadrul FCN de firme
abilitate, conform legislatiei aplicabile.
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6.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
•

•
•

•

•
•
•

-

Departamentul Securitate Nucleara este responsabil, in principal, cu obtinerea si mentinerea
autorizatiilor de desfasurare activitati in domeniul nuclear emise de CNCAN, a autorizatiei
de mediu emisa de MMAP, a autorizatiei sanitare emise de DSP si a certificatului de
desemnare ca organism dozimetric a LRDP, cu evaluarea din punct de vedere al securiatii
nucleare a documentelor de exploatare si modificarilor de proiect, cu monitorizarea
parametrilor privind protectia radiologica a mediului de lucru, a mediului exterior si a
personalului expus profesional, controlul materialelor nucleare si a materialelor de interes
nuclear din cadrul FCN, procesarea conditiilor anormale din punct de vedere radiologic
(documentare, analize, urmarire actiuni), cu elaborarea si implementarea programului de
sanatate si securitate in munca a personalului FCN, cu planificarea si pregatirea pentru
situatii de urgenta, inclusiv cu securitatea la incendiu in cadrul FCN.
Coordonează si controlează realizarea in termen a sarcinilor in domeniul securităţii
nucleare, securitate radiologica, securitate si sănătate in muncă, garanţii nucleare,
gospodărirea deşeurilor, protecţia mediului si pregătirea pentru situaţii de urgenta.
Coordonează elaborarea / revizuirea documentelor aplicabile in FCN in baza cerinţelor
legale, de standard si politicii si obiectivelor SNN/ FCN din domeniul securitatii nucleare,
securităţii radiologice, protecţiei mediului, gospodăririi deşeurilor, controlul garanţiilor
nucleare, securităţii si sănătatii in munca si pregătirii pentru situaţii de urgenta;
Coordonează elaborarea programelor de conştientizare si instruire personalul FCN si
personalul extern in domeniul domeniul securităţii nucleare, securităţii radiologice,
protecţiei mediului, gospodăririi deşeurilor, securităţii si sănătatii in munca si pregătirii
pentru situaţii de urgenta si urmareste implementarea acestora;
Coordonează activitatea de elaborare a rapoartelor si informărilor privind securitatea
nucleara.
Coordonează acţiunile de verificare a încadrării activităţii compartimentelor FCN in
cerinţele si condiţiile impuse prin procesul de autorizare si propune/solicita masuri
corective .
Coordonează activitatea de supraveghere a stării de sănătate si securitate in munca a
lucrătorilor.
1. In cadrul procesului Asigurarea securitatii nucleare si garantii nucleare:
Intocmeste documentatiile necesare obtinerii/ reinnoirii/ revizuirii/ acordurilor, avizelor,
autorizatiilor prevazute de cerintele legale si reglementarile in vigoare referitoare la
protectia radiologica, securitate nucleara, garantii nucleare si protectia mediului;

-

Verifica respectarea conditiilor impuse prin autorizatiile de functionare (autorizatii
desfasurare activitati in domeniul nuclear emise de CNCAN si autorizatia sanitara emisa de
DSP), initiaza actiuni si masuri pentru mentinerea conditiilor impuse prin autorizatii;

-

Elaboreaza documente solicitate prin normele emise de CNCAN aplicabile FCN,
implementeaza masurile/acțiunile stabilite in Planurile de acțiuni/ Programele pentru
conformare emise de FCN pentru conformarea cu cerințele noilor norme CNCAN;

-

Implementeaza si mentine sistemul de control garantii nucleare si verifica respectarea
cerintelor de garanții nucleare din legislația națională si internațională (CNCAN,
EURATOM si AIEA);
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-

Elaboreaza, implementeaza si mentine Manualul de Securitate Radiologica si procedurile
specific din aria de responsabilitate;

-

Realizeaza evaluarea lunara a indicatorilor de performanta pentru securitate nucleara
precum si monitorizarea parametrilor asociați indicatorilor de performanță pentru securitate
nucleară conform planurilor de control prevăzute in Manualul de Securitate Radiologica si
a cerințelor specifice din procedurile aplicabile;

-

Instruieste personalul FCN si lucratorii externi cu cerinte specific protectiei radiologice si
securitatii nucleare, precum si persoanalul cu atributii in gestionarea materialelor nucleare
supuse controlului de garantii nucleare din FCN;
2. In cadrul procesului Asigurarea protectiei mediului

-

Intocmeste documentatiile necesare obtinerii/ reinnoirii/ revizuirii/ acordurilor, avizelor,
certificarilor si autorizatiilor prevazute de cerintele legale si reglementarile in vigoare
referitoare la protectia mediului;

-

Verifica respectarea conditiilor impuse prin autorizatiile de mediu, initiaza actiuni si masuri
pentru mentinerea conditiilor impuse prin autorizatii;

-

Realizeaza monitorizarea si evaluarea obiectivelor si tintelor de mediu;

-

Elaborareaza toate documentele necesare in procesul de validare a Declaratiei de Mediu si
implementeaza cerintele EMAS;

-

Instruieste/ constientizeaza tot personalul din FCN cu cerintele specifice managementului
de mediu rezultate din legi, norme aplicabile, in conformitate cu procedurile FCN.
3. In cadrul procesului: Asigurarea sanatatii si securitatii operationale si
pregatirea pentru situatii de urgenta

-

-

-

-

Intocmeste documentatiile necesare obtinerii /reinoirii/revizuirii avizelor, autorizatiilor
prevazute de cerintele legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si situatii de
urgenta;
Identifica pericolele şi evalueaza riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă,
respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul
de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
Elaboreaza/actualizeaza planul de prevenire si protectie compus din masuri tehnice,
sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor;
Elaboreaza/ actualizarea instrucţiunile proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, respectiv situatii de urgenta, ţinând
seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de
muncă/posturilor de lucru
Asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor FCN prin controale medicale
periodice efectuate de prestatori autorizati de servicii medicale
Efectueaza controale interne privind modul de respectare a cerintelor de securitate si
sanatate in munca, respectiv situatii de urgenta;
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-

-

-

-

Insoteste formațiile de pompieri în scop de recunoaștere, de instruire sau de antrenament,
participând împreună cu personalul fabricii la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție
programate;
Realizeaza monitorizarea si evaluarea obiectivelor si tintelor specifice SSM;
Instruieste/ constientizeaza tot personalul din FCN cu cerintele specifice securitatii si
sanatatii in munca, respectiv situatii de urgenta;
Asigura conditiile de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor de
munca si a bolilor profesionale prin dotarea corespunzatoare cu echipament individual de
protectie, acordarea materialelor igienico–sanitare, respectiv alimentatie de protectie, si
prin instruirea angajatilor privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si
evacuarea salariatilor FCN conform prevederilor legale in vigoare;
Participa la cercetarea evenimentelor/ incidentelor privind securitatea si sanatatea in munca,
elaboreaza documentele care constituie Dosarul de Cercetare, asigura transmiterea acestuia
catre ITM, Casa de Pensii, Asigurator.
Asigura realizarea măsurilor dispuse de către institutiile de reglementare /autorizare /
control/ inspectie/supraveghere, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării
evenimentelor;
Serviciul SSM si Situatii de Urgenta are in subordine Punctul de Urgente Medicale prin care
se asigura efectuarea examenelor clinice de catre medicul de medicina muncii si recoltarile
de probe biologice, conform riscurilor identificate la locurile de munca, in scopul
determinarii aptitudini in munca.
4. In cadrul procesului Controlul documentelor și înregistrărilor: Elaborare, analiza
documente, emitere, înregistrare, îndosariere și arhivare documente;
5. In cadrul procesului Planificarea si monitorizarea SMI: Elaborare Fișe de proces,
Rapoarte de proces;
6. In cadrul procesului Evaluare SMI: Autoevaluarea activitatii compartimentului si
performantei proceselor de management gestionate de compartiment;
7. In cadrul procesului Managementul resurselor financiare: Elaborare NAF si
Program anual de investitii la nivel de compartiment;
8. In cadrul procesului Administrare IT: Transmitere declarații și raportări in
domeniul controlului de garanții nucleare; Postare în intranet de documente
specifice compartimentului;
9. In cadrul procesului Managementul resurselor umane/competenta,
constientizare si instruire: emitere Oferte de serviciu, elaborare Fise de post si
Fise de evaluare personal, implementare Program cadru de constientizare si
instruire FCN;
10. In cadrul procesului Procurare: elaborare documentatie tehnica necesara
achizitiilor destinate compartimentului;
11. In
cadrul
procesului
Păstrarea,
expedierea,
transportul
materialelor/produsului: pastrare evidenţa materialelor nucleare, emitere Buletine
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de măsurare a contaminării alfa pentru FC si Buletine Dozimetrice pentru
Lăzi/Autotren;
12. In cadrul procesului Securitate cibernetică și protecția informațiilor clasificate:
Instruiri informații clasificate, documente EURARESTRICTED garanții nucleare;
13. In cadrul procesului Control intern managerial:
-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;

-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si
le valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in
urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corrective;

-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
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CAPITOLUL IV– RETEHNOLOGIZARE

1. DIRECTIA RETEHNOLOGIZARE – SNN EXECUTIV
2. DIRECTIA PROIECTE STRATEGICE – SUCURSALA CNE CERNAVODA
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1. Directia Retehnologizare
1.1.

Obiect de activitate

Directia de Retehnologizare din cadrul SNN Sediul Central, subordonata Directorului General
Adjunct este responsabila de organizarea, dezvoltarea si desfasurarea activitatilor de realizare a
operarii pe termen indelungat si a retehnologizarii Unitatii 1 a CNE Cernavoda, denumit
Proiectul de retehnologizare. Proiectul identifica activitatile principale asociate cu extinderea
duratei de exploatare a activelor actuale ale Unitatii 1 de la Cernavoda (PLEX), definirea
scopului Proiectului de retehnologizare (Faza 1), pregatirea realizarii retehnologizarii (Faza 2)
si realizarea efectiva a retehnologizarii (faza 3).
In acest scop Directia de Retehnologizare are alocat si aprobat un buget necesar desfasurarii
activitatilor asociate cu aprobarea extinderii duratei de functionare a unitatii 1 (PLEX) si a celor
asociate cu definirea scopului retehnologizarii (faza 1 a proiectului).
Bugetul aprobat este repartizat compartimentelor din cadrul Proiectului pentru asigurarea
incadrarii activitatilor (contractelor de servicii) in sumele alocate si monitorizarea executiei lui.
Periodic sun efectuate raportari a stadiului proiectului la nivelul Conducerii SNN si al
actionarilor principali.
De asemena, pentru a asigura desfasurarea in conditii controlate si cu respectarea cerintelor din
Normele CNCAN aplicabile realizarii activitatilor proiectului este stabilit si dezvoltat un
Program de Asigurarea Calitatii documentat in conformitate cu cerintele din Sistemele de
Management ale SNN si CNE Cernavoda.
Directia de Retehnologizare functioneaza in cadrul SNN Sediul Central fiind condusa de
Directorul Directie Retehnologizare subordonat direct Directorului General Adjunct

1.2.

Atributii, Competente, Responsabilitati

Directia Retehnologizare are responsabilitati de coordonare a conducerii procesului de
retehnologizare de la nivelul sucursalelor SNN

Procese la interfata:
a. In cadrul procesului „Conducerea si administrarea activitatilor”: Asigura implementarea
cerintelor PAC aplicabile Proiectului in toate activitatile compartimentului;
2. In cadrul procesului „Controlul interfetelor Proiectului de retehnologizare U1”:
- Elaboreaza sau coordoneaza elaborarea procedurilor/instructiunilor ce descriu activitatile
procesului „Controlul interfetelor Proiectului de retehnologizare U1” si indeplineste functia
de responsabil process;
- Asigura suport in pregatirea sedintelor periodice cu CNCAN atunci cand se analizeaza
stadiul derularii programului de retehnologizare;de evaluare stadiu Proiect;
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- Asigura suport in pregatirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor/avizelor necesare
realizarii Proiectului de retehnologizare U1 in conformitate cu legislatia specifica aplicabila;
- Asigura organizarea sedintelor de clarificare cu organizatiile de reglementare a tuturor
problemelor legate de realizarea Proiectului de retehnologizare;
3. In cadrul procesului „Evaluare si imbunatatirea continua a PAC aplicabil Proiectului
de retehnologizare U1”:
- Efectueaza activitati de autoevaluare a performantelor proceselor din administrarea
compartimentului;
- Implementeaza actiuni
compartimentului;

de

imbunatatire

a

activitatilor

desfasurate

in

cadrul

- Asigura interfata cu DDESM in integrarea raportului de autoevaluare intocmit de
Responsabilul AQ Proiect in formatul de autoevaluare SNN Sediul Central.
4. In cadrul procesului „Activitati de achizitie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
- Intocmeste sau participa la intocmirea documentatiei necesare achizitiilor stabilite in cadrul
Proiectului;
- Asigurarea derularea contractelor de produse servicii si lucrari derulate de SIER;
- Participa la evaluarea ofertelor de produse,
furnizori/contrcatori destinate Proiectului;

servicii si lucrari primite de la

- Participa la perfectarea contractelor pentru Proiect;
5. In cadrul procesului „Controlul documentelor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
- Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;
- Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;
- Asigura identificarea si incorporarea cerintelor din legislatia si standardele nou aparute pe
domeniu lor de activitate in documentele pentru care sunt responsabili;
6. In cadrul procesului „Controlul Inregistrarilor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”
- Se asigura ca ca rezultatele activitatilor sunt inregistrate si inregistrarile sunt transmise la
DRT U1 pentru arhivare conform cerintelor procedurilor procesului.
7. In cadrul procesului „Planificare activitatilor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”
- Asigura responsabilului de planificare din cadrul Proiectului informatiile privind stadiul
activitatilor de care raspunde in vederea actualizarii graficelor de executie;
8. In cadrul procesului „Activitati de inginerie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”
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- Identifica si initiaza achizitia studiilor suport din responsabilitatea compartimentului
necesare stabilirii scopului Proiectului de retehnologizare U1;
- Asigura suport DRT U1 in analizarea modificarilor de proiect propuse pentru Unitatile 3 si
4 pentru a se stabili cele care sunt fezabile pentru a se implementa la Unitatea 1 in Oprirea
pentru retehnologizare;
- Intocmeste specificatiile tehnice necesare pentru realizarea activitatilor proiectului din
responsabilitatea compartimentului;
- Elaboreaza documentatia de initiere achizitiei pentru studiile necesare proiectului de
retehnologizare, inclusiv Studiul de fezabilitate(Caiet de Sarcini, note justificative);
- Elaboreaza/analizeaza rapoarte de informare tehnica (IR-uri) solicitate de conducerea
proiectului pentru prezentarea stadiului proiectului, in vederea informarii conducerii SNNu
a autoritatilor de reglementare privind stadiul Proiectului.
9. In cadrul procesului „Administrare si dezvoltare resurse umane in cadrul Proiectului de
retehnologizare U1”
- Identifica necesarul de personal pentru desfasurarea activitatilor din cadrul
compartimentului incluzand specialitatea si nivelul de calificare si justifica necesitatea lui;
- Identifica necesitatile de pregatire si le comunica DSRU din cadrul SNN;
- Completeaza zilnic condica de prezenta si centralizeaza lunar in documentul Foaie colectiva
de prezenta;
- Completeaza si aproba, dupa caz, biletele de voie;
10. In cadrul procesului „Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive in
cadrul Proiectului de retehnologizare U1”.
- Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si ca sunt identificate si implementate actiuni corective de indepartare a cauzelor ce a produso;
- Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;
- Asigura implementarea
compartimentului.

la

termen

a

actiunilor

stabilite

in

responsabilitatea

11. In cadrul procesului „Sanatatea si securitatea in munca”:
- Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele din procedurile procesului SNN
si securitatea in munca aplicabile;
- Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitatea in munca din SNN;
- Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.
12. In cadrul procesului „Procesul de securitate la incendiu al SNN”:
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- Se asigura ca personalul compartimentului cunoaste regulile de securitate la incendiu si
monitorizeaza continuu respectarea acestora;
13. In cadrul procesului „Politica si principiile de protectie fizica”:
- Asigura respectarea cerintelor de control al accesului in SNN Sediul Central de catre
personalul Compartimentului;
- Asigura cunoasterea si respectarea cerintelor de securitatea informatiei de catre personalul
compartimentului.
14. In cadrul procesului „Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al CNE
Cernavodă ”:
- Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;
- Asigura securitatea informatiei proprietate SNNu a unor terti incredintata spre utilizare;
- Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitatea informatiei pe care le constata
15. In cadrul procesului Control intern managerial:
-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;

-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si
le valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in
urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
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-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corrective;

16.

In cadrul procesului Managementul Riscului:

- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
- identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;
- contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

2. DIRECTIA PROIECTE STRATEGICE – SUCURSALA CNE CERNAVODA
2.0. Obiect de activitate
Directia Proiecte Strategice este responsabila de:
•
•

•

furnizarea bazei tehnice necesare extinderii duratei de functionare a Unitatii 1 a CNE
Cernavoda de la 210.000 EFPH la 245.000 EFPH;
pregatirea si desfasurarea activitatilor de retehnologizare a Unitatii 1 a CNE Cernavoda,
in vederea functionarii ei pentru inca un ciclu de viata de 30 ani, in conditii de siguranta
si eficienta economica;
pregatirea si implementarea Proiectului CTRF (Instalatia de detritiere).

Directia Proiecte Strategice este subordonata direct Directorului Sucursalei CNE Cernavoda,
avand delegata responsabilitatea de realizare a proiectelor strategice ale SNN la un nivel ridicat
de calitate, la termenele stabilite si cu incadrarea in bugetele aprobate.
Pentru realizarea obiectului de activitate, Directia Proiecte Strategice are in structura
organizatorica urmatoarele compartimente:
-

Departamentul Retehnologizare Unitatea 1 (DRT-U1);
Departamentul Instalatie Detritiere (DCTRF) – (dezvoltat la CAPITOLUL VIII, pct. 3);
Grupare AQ Proiect.

2.1. DEPARTAMENTUL DE RETEHNOLOGIZARE UNITATEA 1
2.1.1. Obiect de activitate
Departamentul de Retehnologizare Unitatea 1 este responsabil de:
•
•

furnizarea bazei tehnice necesare extinderii duratei de functionare a Unitatii 1 a CNE
Cernavoda de la 210.000 EFPH la 245.000 EFPH;
pregatirea si implementarea proiectului de retehnologizare a Unitatii 1 a CNE
Cernavoda pentru inca un ciclu de viata de 30 ani, in conditii de siguranta si eficienta
economica.

Conform experientei internationale, realizarea Proiectului de retehnologizare a Unitatii 1 se
va face in 3 faze. In Faza I se va defini scopul proiectului si se va intocmi Studiul de fezabilitate.
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Faza II va incepe dupa aprobarea Studiului de fezabilitate si consta in: pregatirea pentru
implementare a activitatilor din scop, planificarea lor pentru implementare, procurarea
echipamentelor si serviciilor necesare, obtinerea autorizatiilor necesare si realizarea
infrastructurii necesare implementarii proiectului. In Faza III se vor implementa toate
activitatile din scop, se va pune in functiune U1 retehnologizata si se va functiona cu U1 pentru
o perioada de proba. Structura organizatorica a Departamentului de Retehnologizare a U1 va fi
una specifica pentru fiecare din fazele proiectului descrise mai sus. In continuare se va descrie
structura organizatorica specifica desfasurarii activitatilor din Faza I a Proiectului de
Retehnologizare U1.
Departamentul de Retehnologizare Unitatea 1 de la Cernavoda functioneaza in cadrul CNE
Cernavoda, fiind subordonat Directorului Directiei Proiecte Strategice.
Departamentul Retehnologizare Unitatea 1 este constituit din urmatoarele compartimente:
-

Serviciul Management si Pregatire Activitati RT-U1;

-

Serviciul Planificare, Programare si Control Activitati RT-U1;

-

Serviciul Inginerie RT-U1;

-

Grupul Radioprotectie, Infrastructura si Securitatea Muncii RT-U1.

2.1.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
Derularea activitatilor din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1 este reglementata la
nivelul Directiei Proiecte Strategice, prin Planul de Asigurarea Calitatii a Proiectului de
Retehnologizare (PACPR), plan dezvoltat de Gruparea AQ din cadrul Directiei. Prin PACPR
sunt stabilite Procesele specifice dezvoltate in cadrul Proiectului, precum si procesele
Sistemului de Management Integrat al CNE Cernavoda, care se aplica integral la nivelul
Proiectului de retehnologizare U1.
In conformitate cu cerintele din PACPR si din documentele Sistemului de Management
Integrat (SMI) ale CNE Cernavoda si SNN, pentru Departamentul Retehnologizare U1 sunt
stabilite urmatoarele responsabilitati:
- initierea activitatii de achizitie a unui studiu privind posibilitatea extinderii duratei de
viata a componentelor reactorului Unitatii 1 peste 210000 EFPH si derularea
contractului asociat;
- stabilirea unui grafic preliminar de realizare a Proiectului de retehnologizare U1;
- initierea activitatilor de achizitie a unor studii de inginerie, care sa conduca la definirea
scopului Proiectului de retehnologizare U1 si derularea contractelor asociate acestora;
- definirea scopului Proiectului de retehnologizare U1;
- initierea activitatilor de achizitie a studiului de fezabilitate a proiectului de
retehnologizare a U1 si derularea contractului asociat;
- emiterea obiectivelor specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face
parte si validarea lor la nivelul ierarhic superior;
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- stabilirea bugetulului anual necesar indeplinirii obiectivelor;
- identificarea activitatilor si actiunilor ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
- monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in
urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
- implementarea de corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii;
- elaborarea de raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
departament, evaluarea performantelor in atingerea obiectivelor;
- identificarea/evaluarea riscurilor specifice activitatii departamentului;
- contribuirea la completarea/actualizarea Registrului de risc la nivelul departamentului.

2.1.2.1. Serviciul Management si Pregatire Activitati RT-U1
1. In cadrul procesului „ Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Asigurarea implementarii cerintelor PACPR pentru Proiectul de retehnologizare in toate
activitatile compartimentului.

2. In cadrul procesului „Controlul interfetelor Proiectului de retehnologizare U1”:
-

Stabilirea interfetelor cu serviciile tehnice din CNE Cernavoda in vederea asigurarii
informatiilor necesare realizarii activitatilor asociate cu Faza 1 a Proiectului de
retehnologizare U1.

-

Stabilirea interfetelor cu CNE Cernavoda pe aspecte legate de utilizarea facilitatilor CNE
Cernavoda pentru realizarea Proiectului de retehnologizare (facilitati de birou, asigurarea
serviciilor de control documente, pregatire personal etc.);

-

Asigurarea suportului in pregatirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor/avizelor
necesare realizarii Proiectului de retehnologizare U1 in conformitate cu legislatia specifica
aplicabila.

-

Asigurarea suportul necesar DSNA in pregatirea sedintelor periodice cu CNCAN atunci
cand se analizeaza stadiul realizarii Proiectului de retehnologizare;

3. In cadrul procesului „Evaluare si imbunatatirea continua a PAC aplicabil Proiectului
de retehnologizare U1”:
-

Efectuarea activitatilor de autoevaluare a performantelor proceselor din administrarea
compartimentului;

-

Implementarea actiunilor de imbunatatire a activitatilor desfasurate in cadrul
compartimentului.
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4. In cadrul procesului „Activitati de achizitie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
-

Elaborarea si/sau coordonarea elaborarii procedurilor/instructiunilor ce descriu activitatile
procesului;

-

Intocmirea si/sau participarea la intocmirea documentatiei necesare achizitiilor stabilite in
cadrul DRT-U1;

-

Asigurarea suportului necesar in elaborarea si avizarea documentelor de achizitii (Referat
Necesitate, CS sau DD, Nota Justificativa privind criteriu de atribuire si selectie, justificarea
factorilor de evaluare/calificare si valoarea estimata) in baza specificatiilor tehnice si a
informatiilor relevante pentru achizitie;

-

Participarea la evaluarea ofertelor de bunuri, servicii si lucrari, ca membru in comisiile de
evaluare stabilite la nivel SNN pe baza de decizii;

-

Participarea la elaborarea de raspuns la solicitarile de clarificari formulate de potentialii
ofertanti precum si la contestatiile aparute in procesul de ofertare;

-

Asigurarea derularii din punct de vedere economic al contractelor de servicii aflate in
responsabilitatea departamentului DRT-U1.

5. In cadrul procesului „Controlul documentelor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
-

Asigurarea analizei periodice a procedurilor din aria de responsabilitate si revizuirea
acestora atunci cand este necesar;

-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Asigurarea identificarii cerintelor din legislatia si standardele nou aparute pe domeniu lor
de activitate si incorporarea lor in documentele pentru care sunt responsabili.
6. In cadrul procesului
retehnologizare U1” :

„Controlul

Inregistrarilor

in

cadrul

Proiectului

de

-

Elaborarea sau coordonarea elaborarii procedurilor/instructiunilor ce descriu activitatile
procesului;

-

Inregistrarea si arhivarea rezultatelor activitatilor derulate in cadrul compartimentului.
7. In cadrul procesului „Planificare a activitatilor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:

-

Furnizarea catre responsabilul de planificare din cadrul Proiectului a informatiilor privind
stadiul activitatilor in vederea actualizarii graficelor de executie.

8. In cadrul procesului „Activitati de inginerie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
-

Identificarea studiilor suport din responsabilitatea compartimentului necesare stabilirii
scopului Proiectului de retehnologizare U1 si initierea achizitiei acestora;
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-

Identificarea modificarilor de proiect propuse pentru implementare la Unitatea 1 in oprirea
pentru retehnologizare;

-

Analizarea impreuna cu departamentele implicate din CNE Cernavoda a imbunatatirilor
implementate de alte centrale cu reactori tip CANDU in cadrul opririlor pentru
retehnologizare in scopul selectarii celor aplicabile la Unitatea 1;

-

Identificarea si asigurarea validarii in cadrul departamentului a datelor de intrare necesare
pentru realizarea studiului de fezabilitate a proiectului de retehnologizare;

-

Derularea din punct de vedere tehnic a contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate
a proiectului retehnologizarii U1;

-

Asigurarea suportului celorlalte servicii din cadrul departamentului in rezolvarea
problemelor cu caracter tehnic sau economic;

-

Participare la intocmirea specificatiilor tehnice necesare pentru realizarea activitatilor
proiectului;

-

Participarea la elaborarea documentatiei tehnice de achizitii pentru studiile necesare
realizarii Proiectului retehnologizare U1 Faza 1 (CS, note tehnice);

-

Intocmirea rapoartelor de informare tehnica (IR-uri) solicitate de conducerea proiectului
pentru prezentarea stadiilor proiectului, colectarea de date necesare definirii activitatilor
proiectului, sau pentru identificarea solutiilor tehnice aplicabile si evaluarea acestora.

9. In cadrul procesului „Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive in
cadrul Proiectului de retehnologizare U1”:
-

Identificarea corecta, inregistrarea, analizarea si corectarea neconformitatilor;

-

Implementarea actiunilor corective de eliminare a cauzelor aparitiei necoconformitatilor;

-

Participarea la analiza neconformitatilor aparute in zona de activitate a compartimentului si
asigurarea suportului in stabilirea solutiilor de corectare;

-

Implementarea la termen a actiunilor stabilite in responsabilitatea compartimentului.

10. In cadrul procesului „Resurse umane si dezvoltarea organizationala” :
-

Stabilirea si justificarea necesarului de personal pentru desfasurarea activitatilor din cadrul
compartimentului incluzand nivelul de calificare;

11. In cadrul procesului „Sanatatea si securitatea in munca”:
-

Asigurarea ca personalul compartimentului respecta cerintele din procedurile procesului
CNE Cernavoda de sanatate si securitatea in munca aplicabile;

-

Monitorizarea continua a aderentei personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitatea in munca;

-

Asigurarea ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii
in munca.
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12. In cadrul procesului „Procesul de securitate la incendiu al CNE Cernavoda” :
-

Asigurarea ca personalul compartimentului cunoaste regulile de securitate la incendiu si
monitorizarea continua a respectarii acestora;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

13. In cadrul procesului „Radioprotectia personalului”:
-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului;

-

Asigurarea ca personalul compartimentului care acceseaza zonele radiologice din CNE
Cernavoda detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii activitatilor in zona
radiologica.

14. In cadrul procesului „Raspunsul la urgente”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgente;

-

Asigurarea participarii personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.

15. In cadrul procesului „Managementul de mediu”:
-

Urmarirea implementarii in cadrul activitatilor zilnice a cerintelor de mediu si raportarea
la CNE Cernavoda a oricarui incident sau accident care ar putea avea impact asupra
mediului.

16. In cadrul procesului „Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului;

-

Asigurarea cunoasterii si respectarii cerintelor de securitatea informatiei de catre
personalul compartimentului.

17. In cadrul procesului „Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al
CNE Cernavodă ”:
-

Asigurarea interfetei cu CNE Cernavoda in vederea stabilirii si acordarii accesului la
resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigurarea securitatii informatiei proprietate SNN/CNE Cernavoda sau a unor terti
incredintata spre utilizare;

-

Raportarea la administratorul de retea a posibilelor evenimente de securitate sau a altor
riscuri de de securitatea informatiei pe care le constata

18. In cadrul procesului „Pregatirea Personalului”:
-

Identificarea si comunicarea necesitatilor de pregatire prin responsabilul cu pregatirea din
cadul DRT-U1 catre DPDRU;
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-

Asigurarea participarii la cursurile de pregatire a personalului

19. In cadrul procesului „Activitati administrative”:
-

Identificarea si initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de
desfasurare a activitatilor compartimentului (mobilier, calculatoare, rechizite, etc);

-

Intocmirea cererilor de transport (FPC-0570), obtinerea avizelor si transmiterea acestora
catre DSS in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport;

-

Intocmirea cererilor de cazare (FPC-0571) pentru delegatii straini sau romani implicati in
activitatile Proiectului de retehnologizare de care sunt responsabili, obtinerea avizelor
necesare si transmiterea acestora la DSS.

2.1.2.2. Serviciul planificare, programare si control activitati RT-U1
1. In cadrul procesului „ Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Asigurarea implementarii cerintelor PACPR pentru Proiectul de retehnologizare in toate
activitatile compartimentului;

-

Fundamentarea bugetului anual aferent Proiectului de retehnologizare si urmarirea
executarii acestuia ;

-

Urmarirea incadrarii in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli stabilit pentru
activitatile Proiectului de retehnologizare;

-

Intocmirea de predictii bugetare multianuale si fundamentarea acestora;

-

Implementarea unui sistem de identificare, bugetare, aprobare, planificare si urmarire a
executiei activitatilor Proiectului de retehnologizare folosind facilitatile sistemului
informatic Asset Suite.

2. In cadrul procesului „Controlul interfetelor Proiectului de retehnologizare U1”:
-

Colaborarea cu compartimentele din DRT-U1 pentru identificarea activitatilor ce urmeaza
a fi incluse in graficul Grant pentru implementare Proiectului;

-

Implementarea unui proces de actualizare continua a progresului Proiectului de
retehnologizare U1.

3. In cadrul procesului „Evaluare si imbunatatirea continua a PAC aplicabil Proiectului
de retehnologizare U1”:
-

Efectuarea activitatilor de autoevaluare a performantelor procesului din administrarea
compartimentului;

-

Implementarea actiunilor de imbunatatire a activitatilor desfasurate in cadrul
compartimentului.

4. In cadrul procesului „Activitati de achizitie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
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-

Asigurarea evaluarii derularii activitatilor de achizitii si comunicarea incadrarii in graficul
initial alocat pentru activitati;

-

Comunicarea rezervei de timp ramase in cazul intarzierilor fata de graficul de executie in
vederea asigurarii stabilirii masurilor necesare ca activitatile sa nu ajunga pe drumul critic;

-

Raportarea activitatilor de pe drumul critic si a interconditionarilor pentru asigurarea
realizarii lor la termenele propuse.

5. In cadrul procesului „Controlul documentelor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1” :
-

Asigurarea analizei periodice a procedurilor din aria de responsabilitate si revizuirea
acestora atunci cand este necesar;

-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Asigurarea identificarii cerintelor din legislatia si standardele nou aparute pe domeniu lor
de activitate si incorporarea lor in documentele pentru care sunt responsabili.

6. In cadrul procesului „Controlul Inregistrarilor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1” :
-

Inregistrarea si arhivarea rezultatelor activitatilor derulate in cadrul compartimentului.

7. In cadrul procesului „Planificare a activitatilor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
-

Elaborarea si/sau coordonarea elaborarii procedurilor/instructiunilor ce descriu activitatile
procesului si asigurarea indeplinirii functiiei de responsabil proces;

-

Intocmirea planurilor coordonatoare intre diversele discipline pentru fiecare faza a
Proiectului de retehnologizare U1 folosind programul Primavera;

-

Asigurarea intocmirii graficelor de implementare ale activitatilor din Proiect la nivelurile de
detaliere corespunzatoare analizelor pe care conducerea Proiectului le solicita (analize de
variante posibile, analize globale sau cu diverse grade de detaliere);

-

Programarea etapelor de realizare a pachetelor de inginerie aferente modificarilor de proiect
ce vor fi implementate in cadrul Proiectului de retehnologizare U1, urmarirea si raportarea
stadiului de realizare;

-

Programarea etapelor de derulare a procedurilor de achizitie pentru echipamentele cu ciclu
lung de fabricatie, urmarirea derularii si raportarea stadiului de realizare.

8. In cadrul procesului „Controlul neconformitatilor si actiuni corective/preventive in
cadrul Proiectului de retehnologizare U1”:
-

Identificarea corecta, inregistrarea, analizarea si corectarea neconformitatilor;

-

Implementarea actiunilor corective de eliminare a cauzelor aparitiei neconformitatilor;
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-

Participarea la analiza neconformitatilor aparute in zona de activitate a compartimentului
si asigurarea suportului in stabilirea solutiilor de corectare;

-

Implementarea la termen a actiunilor stabilite in responsabilitatea compartimentului.

9. In cadrul procesului - „Resurse umane si dezvoltarea organizationala”
-

Stabilirea si justificarea necesarului de personal pentru desfasurarea activitatilor din cadrul
compartimentului incluzand nivelul de calificare;

10. In cadrul procesului „Sanatatea si securitatea in munca”:
-

Asigurarea ca personalul compartimentului respecta cerintele din procedurile procesului
CNE Cernavoda de sanatate si securitatea in munca aplicabile;

-

Monitorizarea continua a aderentei personalului compartimentului la regulile de sanatate
si securitatea in munca;

-

Asigurarea ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii
in munca;

11. In cadrul procesului „Procesul de securitate la incendiu al CNE Cernavoda” :
-

Asigurarea ca personalul compartimentului cunoaste regulile de securitate la incendiu si
monitorizarea continua a respectarii acestora;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor;

12. In cadrul procesului „Radioprotectia personalului”:
-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului;

-

Asigurarea ca personalul compartimentului care acceseaza zonele radiologice din CNE
Cernavoda detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii activitatilor in zona
radiologica.

13. In cadrul procesului „Raspunsul la urgente”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgente;

-

Asigurarea participarii personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.

14. In cadrul procesului „Managementul de mediu”:
-

Urmarirea implementarii in cadrul activitatilor zilnice a cerintelor de mediu si raportarea la
CNE Cernavoda a oricarui incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

15. In cadrul procesului „Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
Compartimentului si cel al contractantilor aferenti;
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-

Asigurarea cunoasterii si respectarii cerintelor de securitatea informatiei de catre personalul
compartimentului si cel al contractantilor aferenti.

16. In cadrul procesului „Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al
CNE Cernavodă ”:
-

Asigurarea interfetei cu CNE Cernavoda in vederea stabilirii si acordarii accesului la
resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigurarea securitatii informatiei proprietate SNN/CNE Cernavoda sau a unor terti
incredintata spre utilizare;

-

Raportarea la administratorul de retea a posibilelor evenimente de securitate sau a altor
riscuri de securitatea informatiei pe care le constata.
17. In cadrul procesului „Pregatire Personal”:

-

Identificarea si comunicarea necesitatilor de pregatire prin responsabilul cu pregatirea din
cadul DRT-U1 catre DPDRU;

-

Asigurarea participarii la cursurile de pregatire a personalului.
18. In cadrul procesului „Activitati administrative”:

-

Identificarea si initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de
desfasurare a activitatilor compartimentului (mobilier, calculatoare, rechizite, etc);

-

Intocmirea cererilor de transport (FPC-0570), obtinerea avizelor si transmiterea acestora
catre DSS in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

2.1.2.3. Serviciul Inginerie RT-U1
1. In cadrul procesului „Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Asigurarea implementarii cerintelor PACPR pentru Proiectul de retehnologizare in toate
activitatile compartimentului.
2. In cadrul procesului „Controlul interfetelor Proiectului de retehnologizare U1”:

-

Asigurarea interfetei cu personalul CNE Cernavoda (RSE/RCE/Securitate Nucleara) pentru
clarificarea aspectelor solicitate de prestatorii de servicii referitoare la starea SSC si a
asteptarilor personalului tehnic din centrala;

-

Organizarea sedintelor de analiza a documentelor livrate atunci cand pentru acceptarea lor
sunt implicate si persoane din CNE Cernavoda (RCE, RSE, SN) si coordonarea analizei si
verificarii acestora;

-

Asigurarea interfetei cu DSNA sau CNCAN pe aspecte de securitate nucleara si furnizarea
informatiilor solicitate de CNCAN pe aceste aspecte.
3. In cadrul procesului „Evaluare si imbunatatirea continua a PAC aplicabil Proiectului
de retehnologizare U1”:
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-

Efectuarea activitatilor de autoevaluare a performantelor proceselor din administrarea
compartimentului;

-

Implementarea actiunilor de imbunatatire a activitatilor desfasurate in cadrul
compartimentului.
4. In cadrul procesului „Activitati de achizitie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:

-

Indeplinirea functiei de derulator tehnnic al contractelor din responsabilitatea
compartimentului;

-

Participare la intocmirea PVRS-urilor de acceptare a serviciilor (studiilor) efectuate de
contractanti;

-

Participare la intocmirea documentelor necesare admiterii la plata a lucrarilor efectuate.
5. In cadrul procesului „Controlul documentelor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:

-

Asigurarea analizei periodice a procedurilor din aria de responsabilitate si revizuirea
acestora atunci cand este necesar;

-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.
6. In cadrul procesului
retehnologizare U1”

„Controlul

Inregistrarilor

in

cadrul

Proiectului

de

-

Inregistrarea si arhivarea rezultatelor activitatilor derulate in cadrul compartimentului;

-

Verificarea si semnarea dosarelor de inregistrari asociate contractelor din responsabilitate.

7. In cadrul procesului „Planificare a activitatilor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
-

Furnizarea responsabilului de planificare din cadrul Proiectului a informatiilor privind
stadiul realzarii contractelor de care raspund in vederea actualizarii graficelor de executie.
8. In cadrul procesului „Activitati de inginerie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:

-

Elaborarea si/sau coordonarea elaborarii procedurilor/instructiunilor care descriu activitatile
procesului si asigurarea indeplinirii functiei de responsabil proces;

-

Elaborarea tuturor documentatiilor tehnice aferente proiectului sau celor necesare pentru
initierea serviciilor de contractare a documentatiilor tehnice aferente proiectului;

-

Pregatirea conditiilor de realizare a activitatilor asociate contractelor prin analiza
documentatiei tehnico-economice in vederea identificarii cerintelor impuse prin contracte
si stabilirea modului de verificare a lor;

-

Asigurarea suportului necesar la intocmirea rapoartelor de analiza si evaluare solicitate de
catre CNCAN;
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-

Analizarea la termenele stabilite prin contract a livrabilelor si/sau organizarea analizei lor
in termenele prestabilite in vederea acceptarii sau respingerii lor;

-

Intocmirea listelor de lucrari ce se vor efectua in oprirea pentru retehnologizare ca urmare
a analizei rezultatelor studiilor de evaluare a duratei de viata din cadrul programelor PLiM
si a evaluarilor de tip “Condition Assessment”.

-

Identificarea studiilor din responsabilitatea DRT-U1 Cernavoda necesare demonstrarii
indeplinirii cerintelor CNCAN in vederea aprobarii PLEX si initierea achizitiei acestora.
9. In cadrul procesului „Controlul neconformitatilor si actiuni corective/preventive in
cadrul Proiectului de retehnologizare U1”:

-

Identificarea corecta, inregistrarea, analizarea si corectarea neconformitatilor;

-

Implementarea actiunilor corective de eliminare a cauzelor aparitiei neconformitatilor aflate
in zona de responsabilitate;

-

Participarea la analiza neconformitatilor aparute in zona de activitate a compartimentului si
asigurarea suportului in stabilirea solutiilor de corectare;

-

Implementarea la termen a actiunilor stabilite in responsabilitatea compartimentului.
10. In cadrul procesului „Resurse umane si dezvoltarea organizationala” :

-

Stabilirea si justificarea necesarului de personal pentru desfasurarea activitatilor din cadrul
compartimentului incluzand nivelul de calificare a acestuia;
11. In cadrul procesului „Sanatatea si securitatea in munca”:
-

Asigurarea ca personalul compartimentului respecta cerintele din procedurile procesului
CNE Cernavoda de sanatate si securitatea in munca aplicabile;

-

Monitorizarea continua a aderentei personalului compartimentului la regulile de sanatate
si securitatea in munca;

-

Asigurarea ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii
in munca.

12. In cadrul procesului „Procesul de securitate la incendiu al CNE Cernavoda” :
-

Asigurarea ca personalul compartimentului cunoaste regulile de securitate la incendiu si
monitorizarea continua a respectarii acestora;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor;

-

Urmarirea implementarii de catre contractori a cerintelor din conventia de securitatea
muncii anexa la contract.
13. In cadrul procesului „Radioprotectia personalului”:

-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului;
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-

Asigurarea ca personalul compartimentului care acceseaza zonele radiologice din CNE
Cernavoda detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii activitatilor in zona
radiologica.
14. In cadrul procesului „Raspunsul la urgente”:

-

Asigurarea respectarii cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgente;

-

Asigurarea participarii personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.
15. In cadrul procesului „Managementul de mediu”:

-

Urmarirea implementarii in cadrul activitatilor zilnice a cerintelor de mediu si raportarea la
CNE Cernavoda a oricarui incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului;

-

Urmarirea implementarii de catre contractori a cerintelor din conventia de securitatea
mediului anexa la contract.
16. In cadrul procesului „Politica si principiile de protectie fizica”:

-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului si al contractantilor aferenti;

-

Asigurarea cunoasterii si respectarii cerintelor de securitatea informatiei de catre personalul
compartimentului.
17. In cadrul procesului „Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al
CNE Cernavodă”

-

Asigurarea interfetei cu CNE Cernavoda in vederea stabilirii si acordarii accesului la
resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigurarea securitatii informatiei proprietate SNN/CNE Cernavoda sau a unor terti
incredintata spre utilizare;

-

Raportarea la administratorul de retea a posibilelor evenimente de securitate sau a altor
riscuri de de securitatea informatiei pe care le constata;

-

Verificarea aprobarii dreptului de acces a contractorilor la informatiile din CNE Cernavoda
si asigurarea indeplinirea cerintelor de confidentialitate impuse prin contracte.
18. In cadrul procesului ” Pregătirea personalului”:

-

Identificarea si comunicarea necesitatilor de pregatire prin responsabilul cu pregatirea din
cadul DRT-U1 catre DPDRU;

-

Asigurarea participarii la cursurile de pregatire a personalului.
19. In cadrul procesului „Activitati administrative”:

-

Identificarea si initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de
desfasurare a activitatilor compartimentului (mobilier, calculatoare, rechizite, etc);

332

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

Avizarea cererilor de transport (FPC-0570), in cazul in care este necesara asigurarea unor
servicii de transport;

-

Avizarea cererilor de cazare (FPC-0571) pentru delegatii straini sau romani implicati in
activitatile Proiectului de retehnologizare de care sunt responsabili.

2.1.2.4. Grup Radioprotectie, Infrastructura si Securitatea Muncii RT-U1
1. In cadrul procesului „ Conducerea si administrarea activitatilor” :
-

Elaborarea si/sau coordonarea elaborarii procedurilor/instructiunilor care descriu activitatile
procesului „Conducerea si administrarea activitatilor” din cadrul compartimentului;

-

Asigurarea implementarii cerintelor PAC pentru Proiectul de retehnologizare in toate
activitatile compartimentului.

2. In cadrul procesului „Controlul interfetelor Proiectului de retehnologizare U1”:
-

Asigurarea suportului in pregatirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor/avizelor
necesare realizarii Proiectului de retehnologizare U1 in conformitate cu legislatia specifica
aplicabila;

-

Stabilirea interfetelor cu serviciile tehnice din CNE Cernavoda in vederea asigurarii
informatiilor necesare realizarii activitatilor asociate cu realizarea planului de infrastructura;

-

Asigurarea interfetelor cu compartimentele din CNE Cernavoda care deruleaza proiecte de
investitii care pot avea impact asupra infrastructurii (ex. Schimbare destinatie U5, Realizare
DICA, Detritiere, Reabilitare drumuri in incinta, etc);

-

Asigurarea interfetei cu departamentul DRSM-PSI pe aspecte de radioprotectie, securitatea
in munca si securitatea la incendiu;

-

Asigurarea interfetei pe aspecte de securitatea muncii si securitatea la incendiu cu
organizatiile externe partenere (ex: Proiectanti, Contractori).

3. In cadrul procesului „Evaluare si imbunatatirea continua a PAC aplicabil Proiectului
de retehnologizare U1”:
-

Efectuarea activitatilor de autoevaluare a performantelor proceselor din administrarea
compartimentului;

-

Implementarea actiunilor de imbunatatire a activitatilor desfasurate in cadrul
compartimentului;

-

Asigurarea suportul necesar responsabilului de securitatea muncii si a celui de securitate la
incendiu din cadrul CNE Cernavoda la desfasurarea controalelor efectuate de organele de
control pe zonele de activitate si spatiile administrate de DRT-U1.

4. In cadrul procesului „Activitati de achizitie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
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-

Intocmirea sau participarea la intocmirea documentatiei necesare achizitiilor asociate
planului de infrastructura;

-

Participarea la evaluarea ofertelor de bunuri, servicii si lucrari, ca membru in comisiile de
evaluare stabilite pe baza de decizii;

-

Participarea la elaborarea de raspuns la solicitarile de clarificari formulate de potentialii
ofertanti precum si la contestatiile aparute in procesul de ofertare.

5. In cadrul procesului „Controlul documentelor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
-

Asigurarea analizei periodice a procedurilor din aria de responsabilitate si revizuirea
acestora atunci cand este necesar;

-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Asigurarea identificarii cerintelor din legislatia si standardele nou aparute pe domeniu lor
de activitate si incorporarea lor in documentele pentru care sunt responsabili.

6. In cadrul procesului „Controlul Inregistrarilor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
-

Inregistrarea si arhivarea rezultatelor activitatilor derulate in cadrul compartimentului.

7. In cadrul procesului „Planificare a activitatilor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
-

Furnizarea responsabilului de planificare din cadrul Proiectului a informatiilor privind
stadiul activitatilor in vederea actualizarii graficelor de executie.

8. In cadrul procesului „Activitati de inginerie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
-

Identificarea si achizitia studiilor suport asociate cu realizarea Planului de infrastructura;

-

Identificarea facilitatilor necesare realizarii planului de infrastructura (depozit deseuri
radioactive, spatii de lucru, birouri, cai de acces, utilitati, etc.) incluzand activitatile necesare
realizarii lor;

-

Identificarea documentatiilor necesare definirii si implementarii planului de infrastructura
pentru realizarea retehnologizarii U1 si intocmirea documentatiei necesare achizitiei
acestora;

-

Asigurarea suportului necesar in vederea pregatirii documentatiei necesare pentru obtinerea
avizelor/autorizatiilor necesare pentru realizarea planului de infrastructura in conformitate
cu legislatia specifica aplicabila;

-

Intocmirea de specificatii tehnice necesare pentru realizarea planului de infrastructura (CS,
note tehnice, etc.);

-

Intocmirea rapoartelor de informare tehnica (IR-uri) solicitate de conducerea Proiectului de
retehnologizare U1 pentru prezentarea stadiilor realizarii planului de infrastructura,
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colectarea de date necesare definirii activitatilor si evaluarea solutiilor tehnice aplicabile.
9. In cadrul procesului „Controlul neconformitatilor si actiuni corective/preventive in
cadrul Proiectului de retehnologizare U1”:
-

Identificarea corecta, inregistrarea, analizarea si corectarea neconformitatilor;

-

Implementarea actiunilor corective de rezolvare a neconformitatilor;

-

Participarea la analiza neconformitatilor aparute in zona de activitate a compartimentului si
asigurarea suportului in stabilirea solutiilor de corectare;

-

Implementarea la termen a actiunilor stabilite in responsabilitatea compartimentului.

10. In cadrul procesului „Resurse umane si dezvoltarea organizationala”:
-

Stabilirea si justificarea necesarului de personal pentru desfasurarea activitatilor din cadrul
compartimentului incluzand nivelul de calificare a acestuia;

11. In cadrul procesului „Sanatatea si securitatea in munca”:
-

Asigurarea ca personalul compartimentului respecta cerintele din procedurile procesului
CNE Cernavoda de sanatate si securitatea in munca aplicabile;

-

Monitorizarea continua a aderentei personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitatea in munca;

-

Asigurarea ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii
in munca;

-

Analizarea conventiilor de securitatea muncii la contractele de servicii derulate de catre
DRT-U1;

-

Identificarea cerintelor de securitatea muncii pentru activitatile desfasurate de personalul
DRT-U1;

-

Asigurarea controlului, urmaririi si mentinerii conduitei si disciplinei in munca, precum si
a respectarii tuturor reglementarilor legale aplicabile pe linie de securitatea muncii.

12. In cadrul procesului „Procesul de securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Asigurarea ca personalul compartimentului cunoaste regulile de securitate la incendiu si
monitorizarea continua a respectarii acestora;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor;

-

Stabilirea, in colaborare cu Responsabilul de Securitatea muncii din cadrul CNE Cernavoda,
a cerintelor de pregatire specifica pe aspecte de securitate la incendiu si securitatea muncii
pentru personalul DRT-U1.

13. In cadrul procesului „Radioprotectia personalului”:
-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului;
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-

Asigurarea ca personalul compartimentului care acceseaza zonele radiologice din CNE
Cernavoda detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii activitatilor in zona
radiologica;

-

Implementarea programului de radioprotectie si desfasurare a activitatilor cu respectarea
principiului ALARA pentru perioada de retehnologizare a Unitatii 1;

-

Definirea programului de gospodarire a deseurilor radioactive rezultate din activitatile de
retehnologizare;

-

Stabilrea cerintelor de dotare si utilizare a echipamentelor de masura radiatii si controlul
contaminarii in procesul de retehnologizare;

-

Elaborarea specificatiilor si cerintelor tehnice necesare gestionarii deseurilor radioactive
rezultate din activitatile de retehnologizare;

-

Definirea cerintelor specifice de pregatire si calificare in domeniul radioprotectiei pentru
personalul implicat in activitatile de retehnologizare;

-

Evaluarea si dimensionarea spatiilor necesare desfasurarii activitatilor de radioprotectie si
gospodaririi deseurilor radioactive in perioada retehnologizarii U1;

-

Asigurarea suportul specific necesar inventarierii, elaborarii si aprobarii documentelor de
avizare/autorizare activitati conform legislatiei specifice de radioprotectie.

14. In cadrul procesului „Raspunsul la urgente”:
-

Asigurarea respectarii de catre personalul DRT-U1 a cerintelor procedurale referitoare la
raspunsul la urgente;

-

Asigurarea participarii personalului DTR-U 1 la sesiunile de pregatire de raspuns la urgenta.

15. In cadrul procesului „Managementul de mediu”:
-

Urmarirea implementarii in cadrul activitatilor zilnice a cerintelor de mediu si raportarea la
CNE Cernavoda a oricarui incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

16. In cadrul procesului „Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului;

-

Asigurarea cunoasterii si respectarii cerintelor de securitatea informatiei de catre personalul
compartimentului.

17. In cadrul procesului „Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al
CNE Cernavodă”:
-

Asigurarea interfetei cu CNE Cernavoda si Directiei Informatice si Operatiuni de Securitate
in vederea stabilirii si acordarii accesului la resursele sistemului informatic pentru
personalul compartimentului;
-

Asigurarea securitatii informatiei proprietate SNN/CNE Cernavoda sau a unor terti
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incredintata spre utilizare;
-

Raportarea la administratorul de retea a posibilelor evenimente de securitate sau a altor
riscuri de de securitatea informatiei pe care le constata;

Verificarea aprobarii dreptului de acces a contractorilor la informatiile din CNE Cernavoda
si asigurarea indeplinirea cerintelor de confidentialitate impuse prin contracte.

18. In cadrul procesului- ” Pregătirea personalului”:
-

Identificarea si comunicarea necesitatilor de pregatire prin responsabilul cu pregatirea din
cadul DRT-U1 catre DPDRU;

-

Asigurarea participarii la cursurile de pregatire a personalului

19. In cadrul procesului „Activitati administrative”:
-

Identificarea si initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de
desfasurare a activitatilor compartimentului (mobilier, calculatoare, rechizite, etc);

-

Intocmirea cererilor de transport (FPC-0570), obtinerea avizelor si transmiterea acestora
catre DSS in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport;

-

Intocmirea cererilor de cazare (FPC-0571) pentru delegatii straini sau romani implicati in
activitatile Proiectului de retehnologizare de care sunt responsabili, obtinerea avizelor
necesare si transmiterea acestora la DSS.

2.2. Grupare AQ Proiect si Tehnician (tehnic)
2.2.1. Obiect de activitate
Gruparea AQ Proiect asigura stabilirea cerintelor de Asigurarea Calitatii necesare realizarii
Proiectului de retehnologizare aflat in responsabilitatea Directiei Proiecte Strategice.
Personalul gruparii subordonat direct Directorului Proiecte Strategice are sarcina:
- stabilirii structurii Planului de Asigurarea Calitatii pentru Proiectul de retehnologizare
U1;
- stabilirii proceselor specifice care trebuie asociate Proiectului de retehnologizare;
- stabilirii proceselor CNE care au aplicabilitatea la realizarea Proiectului de
retehnologizare si a caror cerinte trebuie respectate asa cum sunt definite;
- stabilirii structurii/continutului procedurilor specifice Proiectului de retehnologizare si
asigurarea alinierii lor cu procedurile CNE Cernavoda care contin informatii similar dar
care nu pot fi aplicate in integralitatea lor;
- stabilirii modului de preluare si integrare a cerintelor celor doua Sisteme de
Management (SNN si CNE Cernavoda) in cadrul Programelor de Asigurarea Calitatii
prin colaborare cu DDMSM si DDESM precum si a colaborarii pe aspecte de evaluare
independenta a cerintelor SMC al CNE Cernavoda aplicabile activitatilor desfasurate in
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cadrul Directiei Proiecte Strategice si modul de raportare a stadiului implementarii
acestor cerinte;
coordonarii activitatilor asociate cu obtinerea acordului de mediu pentru Proiectul de
retehnologizare U1 si monitorizarea respectarii cerintelor de mediu la realizarea
Proiectului.
furnizarii suportului necesar pentru desfasurarea tututor activitatilor din cadrul
Departamentului Instalatie Detritiere pe aspecte de asigurarea calitatii si de mediu.

-

-

2.2.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
1. In cadrul procesului „Control intern managerial” :
- Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- Elaborarea de propuneri pentru realizarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului
de Control Intern Managerial”;
2. In cadrul procesului „Managementul Riscului”:
- Coordonarea activitatii de identificare a riscurilor, si de stabilire a masurilor de diminuare a
lor;
- Raportarea stadiului implementarii masurilor asociate riscurilor identificate pentru Proiectul
de retehnologizare;
- Actualizarea informatiilor in a SNN referitoare la Riscurile asociate Proiectului de
retehnologizare.
3. In cadrul procesului „ Conducerea si administrarea activitatilor”:
- Documentarea structurii organizatorice in conformitate cu documentele specifice din cadrul
CNE Cernavoda si SNN;
-

Participarea la stabilirea obiectivelor in cadrul Proiectului de retehnologizare si
documentarea lor conform cerintelor procedurilor CNE Cernavoda;

-

Asigurarea definirii si documentarii Programului de Asigurarea Calitatii aplicabil
Proiectului de retehnologizare si monitorizarea implementarii;

3. In cadrul procesului „Controlul interfetelor Proiectului de retehnologizare U1”:
- Colaborarea cu DDMSM si DDESM pe aspecte legate de indeplinirea si respectarea
cerintelor din autorizatiile AQ ale CNE Cernavoda /SNN care pot fi afectate de activitatile
desfasurate in cadrul Proiectului de retehnologizare.
-

Realizarea interfetei cu CNCAN pe aspecte de asigurarea calitatii specifice Proiectului de
retehnologizare;

-

Asigurarea interfetei cu DPDRU pe aspecte legate de:
-

comunicarea necesitatilor de pregatire;
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-

-

programarea personalului DRT-U1 la cursuri;

-

elaborare documente specifice de evidenta personalului si a timpului de lucru si
odihna;

Evaluarea independenta prin audit a activitatilor desfasurate in cadrul procesului;

4. In cadrul procesului „Evaluare si imbunatatirea continua a PAC aplicabil Proiectului
de retehnologizare U1”:
-

Elaborarea sau coordonarea elaborarii procedurilor/instructiunilor care descriu activitatile
procesului precum si asigurarea indeplinirii functiei de responsabil proces si coordonator
activitati de autoevaluare in cadrul Proiectului de retehnologizare;

-

Stabilirea auditurilor interne pentru evaluarea independenta a activitatilor Proiectului de
retehnologizare si transmiterea planului pentru avizare la DDMSM si DDESM;

-

Stabilirea cu DDMSM a modului de integrare a raportului anual de autoevaluare in raportul
de autoevaluare a CNE Cernavoda;

-

Asigurarea suportului necesar echipelor de evaluare externa privind accesul si interfata cu
personalul DRT-U1;

-

Asigurarea transmiterii informatiilor catre organizatiile ce au efectuat audit/inspectii a
activitatilor Proiectului de retehnologizare privind stadiul indeplinirii dispozitiilor din
rapoartele de audit/inspectii.

5. In cadrul procesului „Activitati de achizitie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”:
-

Verificarea Caietelor de Sarcini / Documentatiei Descriptive din punct de vedere al
includerii cerintelor specifice de asigurarea calitatii;

-

Evaluarea/participarea la evaluarea furnizorilor de produse/servicii destinate proiectului si
colaborarea cu DDMSM CNE Cernavoda in realizarea calificarii acestora conform
cerintelor din norma CNCAN NMC 06;

-

Evaluarea independenta prin audit a activitatilor desfasurate in cadrul procesului;

6. In cadrul procesului „Controlul documentelor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”, proces administrat de Tehnicianul tehnic care raporteaza Directorului Proiecte
Strategice si a carui activitate ca Responsabil Proces este coordonata de personalul Gruparii
AQ din cadrul directiei:
-

Elaborarea sau coordonarea elaborarii procedurilor/instructiunilor ce descriu activitatile
procesului si asigurarea indeplinirii functiei de responsabil proces;

-

Identificarea proceselor PAC aplicabile la realizarea proiectului;

-

Verificarea respectarii cerintelor procedurilor procesului de Control Documnte la elaborarea
tuturor procedurilor/instructiunilor Proiectului de retehnologizare;

-

Monitorizarea elaborarii la termen a tuturor documentelor care descriu Procesele PAC
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specifice Proiectului de retehnologizare;
-

Identificarea si incorporarea cerintelor din legislatia si standardele nou aparute pe domeniu
lor de activitate in documentele Proiectului de retehnologizare;

-

Evaluarea independenta prin audit a activitatilor desfasurate in cadrul procesului;

7. In cadrul procesului „Controlul Inregistrarilor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”
-

Inregistrarea si arhivarea rezultatelor activitatilor derulate in cadrul departamentului;

-

Evaluarea independenta prin audit a activitatilor desfasurate in cadrul procesului;

8. In cadrul procesului „Planificare activitatilor in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”
-

Planificarea activitatilor de emitere proceduri/instructiuni, audit si inspectii si monitorizarea
indeplinirii lor;

-

Furnizarea responsabilului de planificare din cadrul Proiectului a informatiilor privind
stadiul realizarii activitatilor de care raspund incluse in graficele de executie in vederea
actualizarii acestora;

-

Evaluarea independenta prin audit a activitatilor desfasurate in cadrul procesului;

9. In cadrul procesului „Activitati de inginerie in cadrul Proiectului de retehnologizare
U1”
-

Evaluarea independenta prin audit a activitatilor desfasurate in cadrul procesului;

10. In cadrul procesului “Procesul de resurse umane si dezvoltare organizationala” :
- Stabilirea si justificarea necesarului de personal pentru desfasurarea activitatilor din cadrul
compartimentului incluzand nivelul de calificare a acestuia;
-

Elaborarea Fiselor de Post conform cerintelor din procedurile CNE de resurse umane;

-

Elaborarea fiselor de evidenta timp lucrat (pontaje individuale si fise colective de pontaj) in
cadrul departamentului;
Monitorizarea respectarii planificarilor pentru concedii;

-

11. In cadrul procesului „Controlul neconformitatilor si actiuni corective/preventive in
cadrul Proiectului de retehnologizare U1”:
-

Elaborarea sau coordonarea elaborarii procedurilor/instructiunilor care descriu activitatile
procesului si asigurarea indeplinirii functiei de responsabil proces;

-

Monitorizarea inregistrarii neconformitatilor identificate in cadrul Proiectului si tratarea lor
conform cerintelor procedurilor procesului;

-

Raportarea periodica a stadiului rezolvarii neconformitatilor identificate;

-

Monitorizarea inregistrarii actiunilor corective, preventive, de imbunatatire sau AID-uri in
aplicatia AT;
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-

Monitorizarea stadiului implementarii actiunilor stabilite prin AT;

-

Raportarea lunara la nivelul conducerii Directiei Proiecte Strategice a stadiului
implementarii lor.

12. In cadrul procesului „Pregatirea Personalului”:
-

-

Identificarea si comunicarea necesitatilor de pregatire prin responsabilul cu pregatirea din
cadul DRT-U1 catre DPDRU;
Planificarea personalului prestatorilor de servicii la cursul de pregatire de la DPDRU pentru
familiarizarea cu regulile de acces si obtinerea accesului acestuia in instalatiile CNE
Cernavoda;
Asigurarea participarii la cursurile de pregatire a personalului;
Monitorizarea respectarii programului de pregatire stabilit;
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CAPITOLUL V –JURIDIC

1. Directia Juridica – SNN Sediul Central
2. Biroul Juridic și Contencios – CNE Cernavoda
3. Compartimentul Juridic și Contencios – Sucursala FCN Pitesti
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1. DIRECTIA JURIDICA – SNN (SEDIUL CENTRAL)
1.1 Obiect de activitate
Directia Juridica din cadrul SNN – Sediul Central e alcatuita din:
- Departamentul Avizare Legalitate Documente
- Departamentul Contencios
1.1.1 Departamentul Avizare Legalitate Documente (DALD)
Este structura funcțională din cadrul Direcției Juridice (DJ), aflata in subordinea Directorului
Juridic, care asigura respectarea legalității in activitatea desfășurată de Societate, protejând
interesele patrimoniale si nepatrimoniale ale acesteia.
DALD acorda asistenta/consultanta juridica celorlalte structuri funcționale din cadrul SNN.
DALD exercita activitatea juridica in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind
organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si a Statutului profesiei de consilier
juridic.
Obiectivul DALD este acela de a asigura legalitatea proceselor decizionale care concura la
atingerea obiectivelor SNN prin:
Emiterea avizelor de legalitate cu privire la documentele supuse vizei juridice in termenul
stabilit prin procedurile interne;
Emiterea opiniilor/analizelor legale solicitate de structurile implicate in procesele aferente
obiectivelor cu respectarea termenului procedural;
Acordarea asistentei juridice de specialitate in cadrul proceselor/procedurilor care concura la
atingerea obiectivelor societății, cu încadrarea in termenele generale stabilite prin grafice de
negocieri, impuse administrativ sau stabilite de organele de conducere ale societății, la
solicitarea diverselor structuri organizatorice si/sau a Directorului general si/sau a Directorului
general adjunct
Relații funcționale:
-

De subordonare administrativa fata de Directorul Juridic,Directorul General Adjunct si
Directorul General;

-

De colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Societății

1.1.2

Departamentul Contencios si Consultanta Juridica (DCCJ)

Este structura funcțională din cadrul Direcției Juridice (DJ), aflata in subordinea Directorului
Juridic, care asigura reprezentarea intereselor SNN in fata instantelor judecatoresti, arbitrale,
a organelor de cercetare penala si a parchetelor de pe langa instantele judecatoresti, pe baza si
in limitele imputernicirii date, intocmind actele procesuale necesare.
DC acorda asistenta/consultanta juridica celorlalte structuri funcționale din cadrul SNN. DC
exercita activitatea juridica in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind
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organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si a Statutului profesiei de consilier
juridic.
Obiectivul DC este acela de a asigura legalitatea proceselor decizionale care concura la
atingerea obiectivelor SNN prin:
-

Demararea actiunilor legale in instantele de judecata, tribunalele arbitrale si a organelor de
executare;

-

Elaborarea si predarea catre Directorul General a documentelor procesuale ce presupun
exprimarea punctului de vedere al SNN in cadrul proceselor in care SNN este parte;

-

Emiterea opiniilor legale solicitate de structurile implicate in procesele aferente obiectivului
cu respectarea termenului procedural;

-

Acordarea asistentei juridice de specialitate in cadrul proceselor/ procedurilor care concura
la atingerea obiectivului societatii, cu incadrarea in termenele generale stabilite prin grafice
de negocieri, impuse administrativ sau stabilite de organele de conducere ale societatii.

-

Asistenta juridica cu privire la organizarea adunarilor generale ale actionarilor SNN
(verificare convocator adunari generale, imputerniciri, procuri etc.);
Consultanta juridica pe aspecte ce tin de guvernanta corporativa a societatii (act constitutiv,
contracte de mandat, regulamente comitete consultative/CA, decizii delegare competenta
etc.);
Consultanta cu privire la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie
si Directorilor numiti in cadrul societatilor la care SNN este asociat/actionar;
Consultanta in derularea procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie si
Directorilor societatilor la care SNN este asociat/actionar;
Asigurarea secretariatului sedintelor Consiliului de Administratie

-

-

Departamentul Contencios este structurat in 2 servicii care acopera cele doua arii majore de
activitate ale DC astfel:
Serviciul Contencios
- activitatea de contencios, de reprezentare in fata instantelor
Serviciul Consultanta Juridica
activitatea de consultanta juridica, analiza juridica (legal due diligence) atat la nivelul SNN cat
si pentru societatile la care SNN este asociat/actionar pe aspecte care vizeaza protejarea
drepturilor si intereselor SNN in calitate de asociat/actionar, precum si pe aspecte ce tin de
guvernanta corporativa a societatii aferentae activitatii AGA si CA (act constitutiv, contracte de
mandat, regulamente comitete consultative/CA, decizii delegare competenta etc.);
Relații funcționale:
-

De subordonare administrativa fata de Directorul Juridic, Directorul General Adjunct si
Directorul General;

-

De colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Societății
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1.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
coordonarea conducerii procesului juridic de la nivelul sucursalelor SNN

1.2.1 Departamentul Avizare Legalitate Documente (DALD)
- In cadrul procesului de Avizare a legalitatii documentelor emise de catre solicitanti pentru
care este necesar si obligatoriu avizul de legalitate a DALD:

-

•

Acorda avize de legalitate in limita competentelor exercitării profesiei de consilier
juridic si numai in considerarea documentelor care i-au fost prezentate efectiv acestuia,
limitandu-se strict la acestea. DALD nu se pronunta asupra aspectelor economice,
fiscale, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat ori semnat de acesta;

•

Avizează, sub aspectul legalității, strategiile de contractare in materia achizițiilor
sectoriale, deciziile Directorului General referitoare la achiziții sectoriale, contractele
de achiziții sectoriale care sunt in competenta Directorului General si actele
adiționale la aceste contracte;

•

Avizează, sub aspectul legalității, contractele de vânzare energie pe piețele reglementate
si concurentiale, actele adiționale, notificările către debitori;

•

Avizează, sub aspectul legalității, toate contractele încheiate de SNN care sunt in
competenta Directorului General, inclusiv convenții/ protocoale;

•

Avizează, sub aspectul legalității, deciziile Directorului General

In cadrul procesului de acordare de asistenta si/sau consultanta juridica de specialitate:
•

Asigura consilierea si asistenta juridica celorlalte structuri organizatorice ale Societății
din Sediul Central la solicitarea Directorului Juridic/ Directorul General Adjunct/
Directorului General;

•

Asigura consilierea si asistenta juridica Sucursalelor, la solicitarea Directorului
Direcției, Directorului General Adjunct si/sau Directorului General;

•

Participa si colaborează la întocmirea si negocierea clauzelor din contractele cu
profesioniștii in care legea romana este aplicabila, la solicitarea direcțiilor/
departamentelor/ serviciilor/ birourilor din cadrul SNN Sediul Central;

- In cadrul procesului de emitere de puncte de vedere/opinii legale pe probleme punctuale:
•

Emite puncte de vedere si/sau opinii legale cu privire la diverse probleme/documente la
solicitarea structurilor organizatorice din cadrul SNN Sediul Central si/sau la solicitarea
Directorului General/Directorului general adjunct;

•

Emite puncte de vedere si/sau opinii legale cu privire la documente/probleme
referitoare la procedurile de achiziții publice organizate de SNN, la solicitarea
membrilor Comisiilor de Evaluare si/sau la solicitarea Directorului
General/Directorului general adjunc;
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•

Emite puncte de vedere/opinii legale cu privire la anumite probleme/documente la
solicitarea Consiliului de Administrație;

•

Analizeaza proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice in legatura cu
activitatea SNN si emite puncte de vedere cu privire la aceste proiecte .

Procese secundare:
-

In cadrul procesului privind participarea la diferite comisii, grupuri de lucru, sedinte:
•

Acorda suport juridic de specialitate, in conditiile legii si ale prevederilor normelor si
regulamentelor interne ale SNN;

•

Participa, in calitate de membru, la activitatea diferitelor comisii;

•

Se implica, la solicitarea conducerii societatii, in organizarea si desfasurarea sedintelor
de Adunare Generala a Actionarilor societatii si Consiliului de Administratie.

- In cadrul procesului Organizare si responsabilitati - DSRU:
•

Furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Strategie Resurse Umane, referitoare la:

•

Actualizarea structurii organizatorice / ROF-ului / fiselor de post, recrutarea /
selectionarea / angajarea / promovarea personalului, integrarea noilor angajati,
intocmirea si furnizarea pontajul, fundamentarea si monitorizarea indicatorilor de
performanta, evaluarea rezultatelor personalului, pregatirea si perfectionarea
personalului, etc

- In cadrul procesului de Planificare a activitatii juridice:
•

Elaboreaza / actualizeaza procedurile specifice societatii in domeniul juridic ;

- In cadrul procesului Managementul resurselor financiare:
•

Furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Financiara, referitoare la elaborarea si alocarea
bugetului de cheltuieli, decontarea drepturilor si beneficiilor salariale (energie electrica
/ termica, transport, tichete masa / vacanta), avizarea si decontarea deplasarilor /
delegatiilor / actiunilor de odihna si refacere, alocarea mijloacelor auto pentru
deplasari, alocarea mijloacelor de inventar, birotica si papetarie, arhivarea
documentelor, etc.;

- In cadrul procesului Managementul Riscului:
•

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

•

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

•

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
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- In cadrul procesului Achizitii: Furnizeaza la sfarsit de an necesarul de achizitii pentru
intocmirea Programului Anual de Achizitii Sectoriale (PAAS) pentru anul urmator;
- In cadrul procesului Activitati din domeniul SSM:
•

participa la instruiri si testari periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

•

avizeaza fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca;

- In cadrul procesului Activitati din domeniul SU:
•

participa la instruiri si testari periodice in domeniul situatiilor de urgenta;

•

avizeaza fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta.

- In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
•

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

•

fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

•

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

•

intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

•

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;

•

emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si
le valideza la nivelul ierarhic superior;

•

stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

•

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

•

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in
urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

•

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

•

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.
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1.2.2 Departamentul Contencios si Consultanta Juridica (DC)
Cele doua servicii din cadrul DC au atributii in zona proceselor principale ale DC acoperind
doua mai arii de activitate – Contencios si Consultanta Jurica – precum urmeaza:
1.2.2.1 Serviciul Contencios
1. In cadrul procesului de Demarare a actiunilor legale in instantele de judecata, tribunalele
arbitrale si a organelor de executare:
Redactarea si depunerea actelor de procedura cu respectarea termenelor procedurale
prevazute de lege sau de instantele judecatoresti;
Reprezentarea intereselor SNN in fata instantelor judecatoresti, arbitrale, a organelor de
cercetare penala si a parchetelor de pe langa instantele judecatoresti, pe baza si in limitele
imputernicirii date, intocmind actele procedurale necesare;

2. In cadrul procesului de Elaborare si predare catre Directorul General a documentelor
procesuale ce presupun exprimarea punctului de vedere al SNN in cadrul proceselor in care
SNN este parte:
Participa si colaborează cu structurile interne ale societatii la întocmirea documentelor
procesuale necesar a fi comunicate conform procedurilor legale, la solicitarea conducerii
societatii;
Intocmeste documentele procesuale conform legii si le supune aprobarii Directorului
Directiei, Directorului General Adjunct si Directorului General.

1.2.2.2 Serviciul Consultanta Juridica
In cadrul procesului de consultanta juridica :
-

-

-

Activitati de consultanta, analiza juridica (legal due diligence) atat la nivelul SNN cat si
pentru societatile la care SNN este asociat/actionar din perspectiva exercitarii si
protejarii drepturilor de actionar/asociat,
Activitati de asistenta si consultanta cu privire la etapa de incorporare a filialelor SNN
cat si de licentiere, relatia cu reglementatorii si desfasurarea activitatii comerciale din
perspectiva protejarii drepturilor si intereselor SNN in calitate de asociat/actionar, cu
privire la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si
Directorilor numiti in cadrul societatilor la care SNN este asociat/actionar;
Asistenta juridica cu privire la organizarea adunarilor generale ale actionarilor SNN
(verificare convocator adunari generale, imputerniciri, procuri etc.);
Consultanta juridica pe aspecte ce tin de guvernanta corporativa a societatii (act
constitutiv, contracte de mandat, regulamente comitete consultative/CA, decizii
delegare competenta etc.);
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-

-

B.

Consultanta in derularea procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie
si Directorilor societatilor la care SNN este asociat/actionar;
Realizarea tuturor demersurilor pentru inregistrarea documentelor care sunt supuse
inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului (ex: hotarari ale adunarilor
generale, decizii ale consiliului de administratie, contracte de mandat etc
Asigura, in situatiile in care se solicita, emiterea opiniilor legale pe probleme punctuale,
inclusiv cu privire la pozitia procesuala a SNN in cadrul unei situatii contencioase sau
potential contencioase cu privire la diverse probleme/documente la solicitarea
directiilor din cadrul SNN Sediul Central si/sau la solicitarea Directorului General;
Asigura, in situatiile in care se solicita, consilierea si asistenta juridica a celorlalte
structuri organizatorice a SNN
Procese la interfata:

1. In cadrul procesului privind participarea la diferite comisii, grupuri de lucru, sedinte:
- Acorda suport juridic de specialitate, in conditiile legii si ale prevederilor normelor si
regulamentelor interne ale SNN;
- Participa, in calitate de membru, la activitatea diferitelor comisii;
2. In cadrul procesului Organizare si responsabilitati - DSRU:
- Furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Strategie Resurse Umane, referitoare la:
- Actualizarea structurii organizatorice / ROF-ului / fiselor de post, recrutarea / selectionarea
/ angajarea / promovarea personalului, integrarea noilor angajati, intocmirea si furnizarea
pontajul, fundamentarea si monitorizarea indicatorilor de performanta, evaluarea
rezultatelor personalului, pregatirea si perfectionarea personalului, etc
3. In cadrul procesului de Planificare a activitatii juridice:
- Elaboreaza / actualizeaza procedurile specifice societatii in domeniul juridic.
4.

In cadrul procesului Managementul Riscului:

- Identifica / evalueaza riscurile specifice activitatii DC, contribuie la completarea /
actualizarea Registrului de risc la nivelul DC;
5.

In cadrul procesului Activitati din domeniul SSM:

- participa la instruiri si testari periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
6.

In cadrul procesului Activitati din domeniul SU:

- participa la instruiri si testari periodice in domeniul situatiilor de urgenta;
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2. Biroul Juridic și Contencios – CNE Cernavoda
2.1 Obiect de activitate
Biroul Juridic și Contencios din cadrul Sucursalei CNE Cernavoda este responsabil cu
reglementarea activitatii de avizare a legalitatii documentelor, a celei privind acordarea de
asistenta si/sau, dupa caz, consultanta juridica de specialitate si/sau de emitere de opinii legale
pe probleme punctuale, cat si colaborarea intre BJC cu celelalte structuri organizatorice ale SNN
In exercitarea atribuțiilor care ii revin, B.J.C. asigura apărarea drepturilor și intereselor
legitime ale SNN (Sucursala CNE Cernavoda), in fata instantelor judecatoresti si a altor
organe de jurisdictie, in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice si acorda consultanta si
asistenta juridica, in conditiile legii, la solicitarea Directorului de Sucursală, în conformitate
cu dispozițiile legale in vigoare, avand obligatia de diligenta de a asigura o prestatie
profesionista, transparenta – in limitele legale si eficienta, în interesul exclusiv al
SNN(Sucursala CNE Cernavoda).
BJC este subordonat direct administrativ Directorului CNE Cernavoda.

2.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
CNE Cernavoda - Biroul Juridic și Contencios
- In cadrul procesului juridic:
•

Activitatea de reprezentare a drepturilor si intereselor SNN in fata instantelor
judecatoresti, arbitrale, a organelor de cercetare penala si a parchetelor de pe langa
instantele judecatoresti sau in procedura medierii, pe baza si in limitele imputernicirii
date;

•

Activitatea de acordare de asistenta si/sau consultanta juridica de specialitate, precum
si/sau, dupa caz, de emitere de opinii legale pe probleme punctuale, inclusiv cu privire
la pozitia procesuala a SNN (Sucursala CNE Cernavoda) in cadrul unei situatii
contencioase sau cu potential contencios, in situatiile in care se solicita prestarea unor
astfel de activitati din partea Biroului juridic și contencios;

•

Avizarea punctelor de vedere, concluziilor scrise, notelor scrise elaborate de Serviciul
Achiziții Produse/ Sevicii și Lucrări/ (SASL/SAP) cu privire la contestatiile formulate
la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC).

•

Activitatea de avizare a legalitatii documentelor emise de structurile organizatorice
interne ale SNN Sucursala CNE Cernavoda si pentru care este necesar si obligatoriu
avizul de legalitate al B.J.C., conform Regulamentului de Organizare si Functionare,

•

Activitatea de avizare a legalitatii acelor documente care privesc in orice fel SNN
Sucursala CNE Cernavoda si sunt transmise spre avizare la B.J.C. de catre diverse
structuri organizatorice interne ale SNN Sucursala CNE Cernavoda si pentru care este
solicitat avizul de legalitate al B.J.C, altele decat cele prevazute in Regulamentului de
Organizare si Functionare (de ex: note interne, adrese etc.).
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- In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
- In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau
accident care ar putea avea impact asupra mediului.
- In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
•

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

•

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o
incalcare a cerintelor de protectie fizica.

•

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul biroului.

•

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul biroului.

- In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
•

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
biroului.

•

Asigura participarea personalului biroului la sesiunile de pregatire de raspuns la urgenta.

- In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
•

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

•

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

•

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute
in domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

•

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

- In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
•

Asigura ca personalul biroului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in
munca.

•

Monitorizeaza continuu aderenta personalului biroului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

•

Asigura ca personalul biroului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

- In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
•

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
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•

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea
solutiilor la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

•

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.

- In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
•

Se asigură că personalul biroului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

•

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente biroului
pentru asigurarea prevenirii incendiilor

- In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
•

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul biroului.

•

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare.

•

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata.

- In cadrul procesului Managementul Riscului:
•

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

•

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

•

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

- In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
•

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

•

fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

•

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

•

intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

•

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;

•

emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si
le valideza la nivelul ierarhic superior;
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•

stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

•

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

•

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in
urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

•

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

•

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.

3. Compartiment Juridic Contecios -Sucursala FCN Pitesti

3.1. Obiect de activitate
Responsabilul pentru activitati ale procesului Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul
Sucursalei FCN Pitesti este responsabil cu reglementarea activitatii de avizare a legalitatii
documentelor, a celei privind acordarea de asistenta si/sau, dupa caz, consultanta juridica de
specialitate si/sau de emitere de opinii legale pe probleme punctuale, cat si colaborarea intre
acesta cu celelalte structuri organizatorice ale FCN Pitesti.

3.2.Atributii, Competente, Responsabilitati
1.In cadrul procesului Managementul autorizatiilor si controlul intefetelor:
- Acorda asistenta/consultanta juridica celorlalte structuri functionale din cadrul FCN.
- Avizeaza legalitatea documentelor emise de catre solicitanti pentru care este necesar si
obligatoriu avizul de legalitate al consilierului juridic.
- Reprezintă interesele FCN, pe baza imputernicirilor date de conducerea FCN in fata
instantelor judecatoresti si arbitrale, la fond si in toate caile de atac, intocmind actele necesare
in acest sens.

- Ia măsuri de respectare a dispoziţiilor legale cu privire la apărarea drepturilor legitime a
personalului fabricii, analizând cauzele care generează săvârşirea de infracţiuni şi
litigiiRedacteaza opinii legale, la cererea conducatorului unitatii, cu privire la aspecte juridice
- Ia masuri ce se impun pentru obtinerea titlurilor executorii pe care le transmite la Serviciul
Financiar-Contabilitate pentru executarea silita a acestora
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- Ţine evidenţa legilor şi a tuturor actelor normative.
- Efectueaza munca de informare in cadrul arhivelor judecatoresti.
- Formuleaza caile de atac impotriva deciziilor nefavorabile Sucursalei FCN, in termenele
prevazute de lege.
- Intreprinde demersurile pentru obtinerea unei hotarari judecatoresti ori a unui act notarial
autentic si transmiterea spre executare silita, dupa caz, a hotararilor judecatoresti rezultate
in urma solutionarii litigiilor susceptibile de executare silita.
- Verifică veridicitatea actelor prezentate, în vederea angajarii, completarii dosarului personal.
-

Răspunde de arhivarea documentelor din domeniul propriu de activitate in conformitate cu
procedurile interne

-

Răspunde de popularizarea si respectarea prevederilor legale în unitate de catre toti
salariarii FCN

-

Administreaza Lista Cerintelor Legale de Autorizare a FCN.

-

Asigura consultanta juridica de specialitate, in probleme legate de managementul
autorizatiilor

-

Face parte din Echipa de Proiect la nivel de SNN privind implementarea Strategiei privind
Anticoruptia

-

Asigura suport in identificarea cerintelor legale aplicabile activitatilor necesare tinerii sub
control a interfetelor, in conformitate cu procedurile FCN.

-

Verifica daca cerintele din legislatie, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
activitatile de Securitate si sanatate in muncasi protectia mediului sunt incorporate in
documentele acestor activitati.

-

Acorda consultanta in domeniul achizitiilor publice.

-

Colecteaza, analizeaza si raporteaza catre SNN –executiv, informatiile privilegiate, din aria
sa de responsabilitate.

Ca reprezentant privind conformitatea, este persoana de contact intre Biroul Conformitate SNN
Executiv si Sucursala FCN Pitesti si asigură conformarea activităţilor sucursalei cu cadrul
cerințelor legale și de reglementare anticorupţie și anti-mită, cu politica anticorupție și cadrul
normativ intern privind etica şi integritatea;

2. In cadrul procesului ʺProcurareAchizitiiʺ -Asigura asistenta juridica in
elaborarea oricaror documente generate in cadrul Serviciului Achizitii Publice;
-Verifica, elaboreaza punct de vedere si avizeaza contractele incheiate la nivel de competenta
FCN;
-Verifica, elaboreaza punct de vedere si avizeaza documente pentru achizitiile conform
legislatiei in vigoare si procedurilor interne.
-Asigura suport legislativ pentru toate achizitiile ce se deruleaza in cadrul FCN (intern si
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extern) inclusiv in situatiile conflictuale.
-Indeplineste obligatiile referitoare la derularea PAAS, astfel cum sunt acestea prevazute in
legislatia de achizitii in vigoare.
-Actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie referitoare la
activitatea depusa si pune la dispozitie catre persoanele interesate din interiorul Serviciului
noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora;
-Informeaza sefii ierarhici superior privitor la activitatile si obstacolele intampinate.
- Participa activ la elaborarea si actualizarea procedurilor interne din cadrul Serviciului
Achizitii – Emite punct de vedere in scris in raport cu alte proceduri interne din cadrul FCN
- Colaboreaza cu ceilalti angajati ai societatii pe probleme de achizitii .
- Transmite la timp informarile solicitate de catre toti sefii ierarhici superiori
-Informeaza saptaminal personalul din cadrul SACH despre noutatile si modificarile care apar
in legislatia privitoare la achizitiile publice – lista noutatilor legislative in domeniu
- Urmareste derularea comenzilor/contractelor privind termene de finalizare si valabilitate
garantii de buna executie, dupa caz.
- Transmite catre SMR – SNN SA Bucuresti, in primele 10 zile lucratoare de la finalul
trimestrului la care se refera, informatii despre garantiile/asigurarile primite de la emitenti de
instrumente de garantare, conform cerintelor Procedurii SNN – MR-00-01.02
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CAPITOLUL VI –ACHIZITII

1. Departamentul Achizitii – SNN Executiv
2. Departamentul Planificare Strategica si Achizitii – Sucursala CNE Cernavoda
3. Serviciul Achizitii – Sucursala FCN Pitesti
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1. DEPARTAMENTUL ACHIZITII – SNN EXECUTIV
1.1 Obiect de activitate
Departamentul Achizitii din cadrul SNN executiv, este structura functionala care detine
competenta specializata in activitatea de achizitii la nivelul sediului SNN, indeplinind rolul de
compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor sectoriale, in sensul definit la art. 2 din
HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
Departamentul Achizitii are ca principala atributie: derularea proceselor de achizitie sectoriala
in vederea incheierii contractelor de produse, servicii si lucrari solicitate de sucursale, respectiv
de structurile organizatorice din cadrul sediului SNN, cu exceptia achizitiilor/contractelor
destinate sucursalelor pentru care s-a delegat competenta catre sucursale, printr-o Decizie a
Directorului General.
Departamentul Achizitii (denumit in continuare DA) este structurat in 3 servicii, astfel:
- Serviciul Planificare si Licitatii Electronice
- Serviciul Achizitii Produse (SAP)
- Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari

1.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
1.2.1 In cadrul Procesului de Achizitii:
-

coordonarea conducerii procesului de achizitii de la nivelul sucursalelor SNN
Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea înregistrării SNN (ca
entitate contractanta) în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP);

-

Solicita entitatilor organizatorice din cadrul SNN, necesitatile de achizitii (constand in
produse, servicii si lucrari) pentru fiecare an calendaristic;

-

Primeste si centralizeaza necesitatile de achizitii pentru fiecare an calendaristic; elaboreaza
si actualizeaza Programul Anual al Achizitiilor Sectoriale (PAAS), integrat, la nivel de
societate;

-

Verifica Documentele de Initiere a Achizitiei (DIA) primite de la sucursale/entitatile
organizatorice din cadrul SNN, din punct de vedere al respectarii prevederilor Legii nr.
99/2016 privind achizitiile sectoriale si actelor conexe. Solicita punct de vedere cu privire
la DIA de la compartimentele de specialitate din cadrul sediului SNN;

-

Asigura transmiterea caietelor de sarcini aferente proiectele ce implică soluţii IT&C cu o
valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei, catre Comitetul TehnicoEconomic pentru Societatea Informaţională, pentru avizare, conform prevederilor HG nr.
941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru
Societatea Informaţională. Pentru evitarea oricarui dubiu, Caietul de sarcini precum si
completarea Anexei 1 – Securitate si respectiv Anexei 2 – Interoperabilitate, intra in
responsabilitatea compartimentului initiator al achizitiei;
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-

Elaboreaza Strategia de contractare si documentatia de atribuire pentru achizitiile din aria
de competenta;

-

Îndeplineşte obligaţiile SNN referitoare la publicitate si transparenta, astfel cum sunt
acestea prevăzute de Legea nr. 99/2016 si actele conexe;

-

Initiaza, deruleaza si finalizeaza procedurile de achizitii din aria de competenta;

-

Elaboreaza cu suportul Directiei Juridice punctele de vedere referitoare la
contestatiile/plangerile formulate de operatorii economici privind procedurile de achizitii
derulate in aria de competenta a DA. Tine evidenta contestatiilor si asigura transmiterea
punctului de vedere si dosarului achizitiei la Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor (CNSC);

-

Elaboreaza Notele privind aprobarea de catre Consiliul de Administratie (CA) a initierii
achizitiilor in aria de competenta a CA, conform Actului constitutiv al SNN;

-

Elaboreaza Notele privind aprobarea de catre CA a contractelor de achizitii de natura celor
prevazute la art. 52 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice;

-

Elaboreaza contractele de achizitie sectoriala si le supune avizarii Directiei Juridice;

-

Inregistreaza contractele de achizitie in Registrul Unic de Evidenta a Contractelor (RUEC);

-

Urmareste constituirea garantiilor de buna executie la contractele incheiate in aria de
competenta;

-

Asigura interfata cu organismele interne si externe cu functie de verificare/ monitorizare a
activitatii de achizitii, conform prevederilor legislatiei in vigoare;

-

Elaboreaza raportarile cu privire la contractele ce intra sub incidenta art. 52 din OUG nr.
109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-

Elaboreaza raportarile cu privire la contractele/ tranzactiile ce intra sub incidenta art. 225
din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital in vederea raportarii catre BVB/ASF;

-

Completeaza si actualizeaza Formularul de integritate in conformitate cu prevederile Legii
nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în
procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

-

Elaboreaza actele aditionale la contractele de achizitie din aria de competenta, pe baza
solicitarilor primite de la furnizori si/sau de la entitatile organizatorice din cadrul SNN si
le supune avizarii Directiei Juridice;

-

Inregistreaza actele aditionale la contractele de achizitie in Registrul Unic de Evidenta a
Contractelor (RUEC);

-

Constituie, pastreaza, arhiveaza, dupa caz, Dosarul Achizitiei Sectoriale;

-

Elaboreaza, cu suportul sucursalelor sau structurilor de specialitate din SNN, cererea si
dosarul de autorizare,pentru obtinerea autorizatiilor de import/export de la Comisia
Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), pentru materiale nucleare,
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precum si, dupa caz, pentru obtinerea autorizatiei de export de la Ministerul Afacerilor
Externe, prin Departa- mentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX), pentru importul/
exportul materialelor cu dubla utilizare;
-

Elaboreaza Raportarea lunara (INTRASTAT) catre Institutul National de Statistica (INS),
privind introducerea de bunuri comunitare.

Procese la interfata:
1. In cadrul procesului Organizare si responsabilitati:
-

Transmite Departamentului Resurse Umane, la solicitarea acestuia sau din proprie
initiativa, propuneri de modificare ROF;

-

Transmite Departamentului Resurse Umane, anual, Fisele de evaluare a rezultatelor
personalului DA;

-

Transmite Departamentului Resurse Umane, lunar, foaia colectiva de prezenta pe
departament.

1. In cadrul procesului Managementul schimbarilor organizatorice: Elaboreaza si actualizeaza
Fisele de post pentru personalul DA si le transmite Departamentului Resurse Umane.
2.

In cadrul procesului Managementul Resurselor Umane - Calificarea si instruirea
personalului:

-

Transmite Departamentului Resurse Umane propuneri de participare a personalului DA la
cursuri de perfectionare profesionala;

-

Efectueaza instruirea personalului DA in domeniul SSM.
3. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

Transmite Serviciului Managementul Riscului, trimestrial, registrul riscului si fisele de risc;

-

Transmite garantiile de buna executie constituite la contractele incheiate in aria de
competenta catre Serviciul Managementul Riscurilor pentru opinie/punct de vedere,
conform procedurii MR-00-01.02;

-

Transmite catre Serviciul Managementul Riscurilor situatia garantiilor de buna executie, la
cerere sau semestrial, conform procedurii MR-00-01.02.

-

In cadrul procesului Control Financiar de Gestiune si Actiuni de Verificare, Indrumare,
Optimizare Activitati de Control Intern la solicitarea persoanelor cu atributii de control
financiar de gestiune, asigura:
punerea la dispozitie a actelelor, documentelor si
inscrisurilor solicitate; accesul in toate locurile de pastrare si gestionare a bunurilor
materiale si banesti supuse controlului; furnizarea de informatii si explicatii verbale si/sau
in scris, dupa caz, in legatura cu obiectul actiunii de control financiar de gestiune;
prezentarea pentru control a valorilor de orice fel care intra sub incidenta controlului;
eliberarea, potrivit legii, a documentelor solicitate in original sau copii certificate; sprijinul
si conditiile necesare bunei desfasurari a actiunilor de control si sa dea concursul pentru
clarificarea constatarilor; semnarea actului de control cu sau fara obiectii, conform legii.
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4. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;
- identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;
- intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;
- stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;
- emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;
- stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
- identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
- efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
- implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
- elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

1.2.2 Serviciul Planificare si Licitatii Electronice (SPLE):
• Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea înregistrării SNN (ca
entitate contractanta) în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP);
• Raspunde de elaborarea Programului Anual al Achizitiilor Sectoriale (PAAS) integrat
la nivel de companie, pentru fiecare an calendaristic, prin cumularea necesitatilor de
achizitii primite de la entitatile organizatorice din cadrul SNN;
• Revizuieste periodic PAAS;
• Publica in SEAP extrase din PAAS in conformitate cu prevederile art.13 alin.(6) din HG
nr. 394/2016, semestrial sau dupa fiecare revizie;
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• Asigura inregistrarea in Registrul Unic de Evidenta a Contractelor (RUEC) a tuturor
contractelor, comenzilor sau, dupa caz, a altor tipuri de angajamente comerciale
incheiate la nivel de societate;
• Asigura publicarea in SEAP a tuturor anunturilor de participare, anunturilor de
participare simplificate, anunturilor de atribuire, eratelor, clarificarilor, anularilor si
suspendarilor de proceduri, pentru procedurile de achizitie derulate in competenta DA,
cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
• Efectueaza consultarea catalogului electronic pus la dispozitie de SEAP si realizeaza
achizitii directe on-line, din catalogul SEAP, pentru SNN Sediul Central;
• Asigura desfasurarea licitatiilor electronice prin intermediul SEAP ;
• Asigura transmiterea punctului de vedere si dosarului achizitiei la CNSC;
• Tine evidenta contestatiilor depuse la procedurile derulate in competenta DA;
• Notifica ANAP cu privire la initierea procedurilor de Negociere fara invitatie prealabila
la o procedura concurentiala de ofertare, potrivit prevederilor legale;
• Asigura publicarea in SEAP a documentelor constatatoare emise in conformitate cu
prevederile art. 161 din HG nr. 394/2016;
• Raspunde de intocmirea raportarilor cu privire la contractele ce intra sub incidenta art.
52 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pentru achizitiile derulate in competenta DA;
• Raspunde de intocmirea raportarilor cu privire la contractele/tranzactiile ce intra sub
incidenta art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital in vederea raportarii
catre BVB/ASF - pentru achizitiile derulate in competenta DA;
• Tine evidenta tuturor documentelor intrate/iesite din department.
• Completeaza si actualizeaza formularul de integritate in conformitate cu prevederile
Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de
interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
• Asigura transmiterea caietelor de sarcini aferente proiectele ce implică soluţii IT&C cu
o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei, catre Comitetul TehnicoEconomic pentru Societatea Informaţională, pentru avizare, conform prevederilor HG
nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru
Societatea Informaţională;
• Transmite catre Serviciul Managementul Riscurilor situatia garantiilor de buna executie,
la cerere sau semestrial, conform procedurii MR-00-01.02.
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1.2.3 Serviciul Achizitii Produse (SAP) si Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari
(SASL):
• Verifica Documentele de Initiere a Achizitiei (DIA) primite de la sucursale/entitatile
organizatorice din cadrul SNN, din punct de vedere al respectarii prevederilor Legii nr.
99/2016
privind
achizitiile
sectoriale
si
actelor
conexe.
Solicita
modificarea/completarea acestora, daca este cazul;
• Elaboreaza Strategia de contractare si documentatia de atribuire pentru achizitiile din
aria de competenta, pe baza DIA;
• Transmite catre SPLE informatiile necesare pentru indeplinirea obligatiilor referitoare
la publicitatea procesului de achizitie, asa cum sunt acestea prevazute in legislatie
(publicarea in SEAP a anunturilor de participare, anunturilor de participare simplificate,
anunturilor de atribuire, eratelor, clarificarilor, anularilor si suspendarilor de proceduri,
pentru procedurile de achizitie derulate in aria de competenta a DA);
• Intocmeste deciziile de numire a comisiilor de evaluare, conform procedurilor interne si
a legislatiei in vigoare. Asigura membrii/ presedinti in comisiile de evaluare, dupa caz;
• Initiaza, deruleaza si finalizeaza procedurile de achizitii din aria de competenta;
• Efectueaza achizitii directe off-line de produse, servicii sau lucrari;
• Elaboreaza contractele de achizitie sectoriala, precum si actele aditionale la contracte,
si le inainteaza Sefului DA;
• Elaboreaza punctele de vedere referitoare la contestatiile/plangerile formulate de
operatorii economici privind procedurile de achizitii derulate in aria de competenta si le
inainteaza Sefului DA;
• Urmareste constituirea garantiilor de buna executie la contractele incheiate in aria de
competenta;
• Transmite garantiile de buna executie constituite la contractele incheiate in aria de
competenta catre Serviciul Managementul Riscurilor pentru opinie/punct de vedere,
conform procedurii MR-00-01.02;
• Constituie, pastreaza, arhiveaza, dupa caz, Dosarul Achizitiei Sectoriale;
• Elaboreaza, cu suportul sucursalelor sau structurilor de specialitate din SNN, cererea si
dosarul de autorizare, pentru obtinerea autorizatiilor de import/export de la Comisia
Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), pentru materiale nucleare,
precum si, dupa caz, pentru obtinerea autorizatiei de export de la Ministerul Afacerilor
Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX), pentru
importul/exportul materialelor cu dubla utilizare – aceasta atributie revine numai
Serviciului Achizitii Servicii si Lucrari;
• Efectueaza intalniri si analize periodice (de regula saptamanal) impreuna cu
reprezentantii din compartimentele de achizitii din sucursale pentru urmarirea
achizitiilor prioritare si imbunatatirea/eficientizarea procesului de achizitii.
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2. Departamentul Planificare Strategica si Achizitii (DPSA) - Sucursala
CNE Cernavoda
2.1 Obiect de activitate
Departamentul Planificare Strategica si Achizitii este responsabil cu dezvoltarea si
implementarea procesului de administrare a fluxului de achizitii produse, servicii si lucrari, care
include urmatoarele activitati principale:
-

Identificarea necesitatilor de produse, servicii si lucrari;

-

Dezvoltarea cerintelor / specificatiilor tehnice de procurare

-

Stabilirea criteriilor de acceptabilitate

-

Cercetare de piata – identificare potentiali furnizori / fabricanti

-

Analiza de echivalenta produse

-

Analiza si negocierea ofertelor

-

Contractare produse, servicii, lucrari

-

Evaluare performanta furnizor

-

Administrare contracte

-

Administrare inventar de produse

-

Transport si operatiuni vamale produse

-

Receptie produse, servicii, lucrari

-

Eliberare / returnare produse, reparare / reconditionare produse

-

Activitati de manipulare, depozitare si pastrare a produselor

De asemenea, DPSA asigura coordonarea si desfasurarea activitatilor de emitere a Planului
Anual de Activitate la CNE Cernavoda, precum si administarea sistemului informatic Asset
Suite.
DPSA este subordonat Directorului Economic al CNE Cernavoda.
DPSA cuprinde 5 compartimente si un grup functional subordonat Inginerului Sef DPSA:
-

Serviciul Planificare Strategica este responsabil de:
o coordonarea procesului de administrare a fluxului de achizitie produse, servicii si
lucrari este documentat la CNE-Cernavoda, conform ultimelor standarde / legi
aplicabile.
o derularea comerciala si verificarea modului de respectare a conditiilor contractuale
pentru servicii de baza si lucrari.
o coordonarea si desfasurarea activitatilor de emitere a Planului Anual de Activitate la
CNE Cernavoda.
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-

Serviciul Inginerie pentru Procurare este responsabil de:
o verificarea corectitudinii si completitudinii cerintelor tehnice si de calitate impuse in
CS/DD, atasata la Cererea de Achizitie produse.
o evaluarea tehnica a ofertelor de produse alternative/inlocuitori si cererilor de
clarificari tehnice de la ofertanti pe durata perioadei de ofertare.
o initierea si procesarea formularelor de evaluare tehnica de echivalenta (RIAF).
o adresarea obsolentei produselor la CNE-Cernavoda prin identificarea produselor
obsolete, prioritizarea si identificarea solutiilor pentru problemele de obsolescenta.

-

Serviciul Control Materiale este responsabil de:
o emiterea Cererilor de Achizitie produse aferente programelor de intretinere ale
CNE Cernavoda, precum si a Documentatiei tehnice de Initiere Achizitie (DIA)
din aria de responsabilitate.
o urmarirea asigurarii produselor conform limitelor de min-max, pentru sustinerea
programelor de intretinere la CNE-Cernavoda.
o asigurarea codificarii si intretinerea catalogului de produse din baza de date,
necesare CNE Cernavoda.

-

Serviciul Achizitii Produse Serviciul Achizitii Produse este responsabil de derularea
proceselor de achizitie sectoriala in vederea incheierii contractelor de produse pentru care
s-a delegat competenta catre CNE Cernavoda, printr-o Decizie a Directorului General.

-

Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari, Grup Asset Suite este responsabil de derularea
proceselor de achizitie sectoriala in vederea incheierii contractelor de servicii si lucrari
pentru care s-a delegat competenta catre CNE Cernavoda, printr-o Decizie a Directorului
General.

-

Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari are ca principala atributie derularea proceselor de
achizitie sectoriala in vederea incheierii contractelor de servicii si lucrari pentru care s-a
delegat competenta catre CNE Cernavoda, printr-o Decizie a Directorului General.

2.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
2.2.1 Departamentul Planificare Strategica si Achizitii
1. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
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2. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

2.2.2 Serviciul Planificare Strategica
1.

In cadrul Procesului de administrare a fluxului de achizitii, servicii si lucrari
-

Asigura dezvoltarea si implementarea procesului de administrare a fluxului de achizitie
produse, servicii si lucrari la CNE-Cernavoda, conform ultimelor standarde/legi aplicabile.

-

Urmarirea si analizarea indicatorilor de performanta ai procesului de administrare a fluxului
de achizitie produse, servicii si lucrari si elaborarea rapoartelor lunare DPSA.

-

Elaborarea rapoartelor de stare de sanatate a procesului de administrare a fluxului de
achizitie produse, servicii si lucrari.

-

Asigura planificarea etapelor si urmarire cereri de achizitie servicii de baza de la momentul
initierii pana la contractare, utilizand sistemul de milestone-uri din modulul Contract
Management.
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-

Asigura analiza modului de indeplinire a cerintelor comerciale din contractele de servicii de
baza si lucrari.

-

Asigura interfata intre grupurile de lucru din centrala si prestatori/ executanti interni si
externi.

-

Initiaza actele aditionale/ contracte subsecvente pentru contractele/ acordurile cadru din aria
de responsabilitate.

-

Asigura activitatea de operatiuni vamale precum si elaborarea si transmiterea catre autoritati
a documentatiei cerute de legislatia in domeniu pentru a obtine autorizatii, licente, certificate
si orice alte documente necesare efectuarii operatiunilor de import-export la CNECernavoda.

-

Asigura elaborarea documentului constatator la finalizarea contractelor/ acordurilor cadru
din aria de responsabilitate.

-

Asigura interfata cu organismele interne si externe cu functie de verificare/monitorare a
activitatii de derulare contracte, in limita competentelor detinute, conform legislatiei in
vigoare

-

Asigura arhivarea documentatiei aferente derularii comerciale a contractelor din aria de
responsabilitate.

-

Emitere/ revizie Plan Anual de Achizitii Sectoriale.

Procese la interfata:
1.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”: Indeplinirea
responsabilitatilor specifice responsabilului procesului de administrare a fluxului de
achizitie produse, servicii si lucrari.

2.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor
compartimentului.

Sistemului

de

Management

in

toate

activitatile

-

Coordoneaza desfasurarea activitatilor necesare pentru emiterea Planului Anual de
Activitate, la CNE-Cernavoda.

-

Asigura actualizarea stadiului programelor de baza/ de imbunatatire in Project
Management, in colaborare cu DE.

3.

In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea procesului de administrare a fluxului de achizitie produse, servicii si
lucrari.

4.

In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor din aria de responsabilitate si propune modul de
clasificare si procesare a acestora.
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5.

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care compartimentul
este responsabil.
In cadrul procesului de planificare:

-

Asigura PUC pentru sedintele de analiza a stadiului activitatilor in sub-procesele de
planificare (on-line, outage, 2YLA);

-

Asigura initierea cererilor de amanare activitati pentru achizitiile care nu sunt livrate pana
la data de executie planificata.
In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:

6.

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor achizitionate in
concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora.

-

Asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate compartimentului.

-

Urmaresc realizarea bugetului aprobat si raporteaza periodic stadiul realizarii acestuia.

-

Verifica documentele justificative anexate la factura documentele de receptie si certifica
conformitatea prin semnarea Autorizatiei de Plata respectarea tuturor clauzelor contractuale.

-

Verifica corectitudinea situatiei derularii contractului, anexata la Autorizatia de Plata.

7.

-

In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:
- Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in cadrul
compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa le
execute.
- Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/ Ghidurilor
de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din aria de
responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii
pregatirii).

8.

In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.

9.

In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau
accident care ar putea avea impact asupra mediului.

10.

In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
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- Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a cerintelor
de protectie fizica.
- Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.
- Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
11.

In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
- Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si asigura
includerea acestuia in Fisa Postului.
- Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.
- Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria A
si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE
Cemavoda.

12.

In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
- Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.
- Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.
- Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei “Responsabilul cu Probleme Administrative la Urgenta”

13.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
- Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.
- Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.
- Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.
- Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in conformitate
cu cerintele procedurale.

14.

In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
- Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate
in munca.
- Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.
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- Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.
In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:

15.

- Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.
- Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:

16.

- Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.
- Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
- Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de securitate
a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din cadrul
Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele stabilite
la nivelul Direcției.
In cadrul procesului “Activitati administrative”:Initiaza documentele necesare pentru
asigurarea logisticii in spatiile administrate de SPST (mobilier, calculatoare,
videoproiectoare, rechizite, etc);

17.

2.2.3 Serviciul Inginerie pentru Procurare
1. In cadrul “Procesului de administrare a fluxului de achizitii, servicii si lucrari”:
-

Asigura verificarea si validarea datelor tehnice incluse in CS/DD achizitie produse, atasata
la Cererea de Achizitie.

-

Asigura evaluarea tehnica a ofertelor de produse alternative/inlocuitori si cererilor de
clarificari tehnice de la ofertanti pe durata perioadei de ofertare.

-

Adresarea obsolentei produselor la CNE-Cernavoda.

-

Asigura suport tehnic in evaluarea contractantilor si la receptia produselor.

2. In cadrul “Procesul de control al configuraţiei de proiectare”:
-

Respectarea cerintelor din proiect.

-

Incadrare in clasa nucleara / ISCIR.

-

Identificare calificari (SQ / EQ).

-

Stabilire clasa de calitate SCN (FSCC).

-

Elaborare RIAF pentru produse echivalente sau inlocuitori alternativ acceptabili.

-

Actualizarea documentatiei afectate de inlocuirile aprobate.

-

Reconciliere cod ASME.
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-

elaborare fise de date / specificatii tehnice pentru produsele inlocuitoare.

-

Dedicarea produselor de grad comercial pentru utilizare in aplicatii cu functie de securitate
nucleara.

-

Analiza / avizare documentatie de fabricatie: desen / proiect, Plan de Inspectie si testare.

-

Definire produse (descriere SCN).

-

Unificare cataloage (CE SCN).

3. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

-

elaborarea, implementarea si actualizarea procedurilor care definesc activitatile specifice
(evaluari tehnice, evaluari de echivalenta, dedicare produse de grad comercial, reconciliere
cod ASME)

Procese la interfata:
1. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea ferestrei aferente Ingineriei pentru Procurare din cadrul procesului
de administrare a fluxului de achizitie produse, servicii si lucrari.
2. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor din aria de responsabilitate si propune modul de
clasificare si procesare a acestora.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care compartimentul
este responsabil.
3.

In cadrul procesului de Planificare:

-

Asigura PUC pentru sedintele de analiza a stadiului activitatilor in sub-procesele de
planificare (on-line, outage, 2YLA);

-

Asigura initierea cererilor de amanare activitati pentru activitatile in HOLD din aria de
activitate, cand este cazul.
4.

In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:

-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor achizitionate in
concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora.

-

Asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate compartimentului.

-

Urmaresc realizarea bugetului aprobat si raporteaza periodic stadiul realizarii acestuia.
5.

In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:
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-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

6.
In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de
munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
7. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau accident
care ar putea avea impact asupra mediului.
8. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

9. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

10. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.
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11. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele procedurale.

12. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

13. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

14. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

15. In cadrul procesului “Activitati administrative”: Initiaza documentele necesare pentru
asigurarea logisticii in spatiile administrate de SIP (mobilier, calculatoare, videoproiectoare,
rechizite, etc)

2.2.4 Serviciul Control Materiale (SCM)
In cadrul “Procesului de administrare a fluxului de achizitii, servicii si lucrari”:

1.
-

Asigura emiterea Cererilor de Achizitie produse aferente programelor de intretinere ale
CNE Cernavoda, din aria de responsabilitate.

-

Asigura efectuarea cercetarii de piata si stabilirea strategiei de achizitie produse.
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-

Asigura initierea, verificarea/ avizarea si aprobarea DIA si transmiterea catre serviciul de
achizitie responsabil cu derularea procedurii de achizitie produse.

-

Asigura actualizarea informatiilor din baza de date Asset Suite pentru Cererile de Achizitie
produse din aria de responsabilitate.

-

Asigura analiza ofertelor tehnice, initierea rapoartelor de evaluare si suport tehnic la receptia
produselor.

-

Asigura initierea cererilor de dedicare pentru produse cu nivel BC.

-

Asigura si intretine un sistem de codificare a produselor, in baza de date, necesare CNE
Cernavoda;

-

Asigura urmarirea achizitionarii de produse, in baza sistem de min-max.

-

Asigura analiza/ alocarea/ rezervarea produselor in baza de date.

-

Asigura initierea si procesarea cererilor de evaluare durata de viata produse.

-

Asigura procesarea in baza de date a documentelor de returnare si de transfer produse in
magaziile CNE Cernavoda.

2.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”: Indeplinirea
responsabilitatilor specifice responsabilului procesului de administrare a fluxului de achizitie
produse, servicii si lucrari.

3.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”: Implementarea cerintelor
Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

4.

In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea ferestrei aferente SCM din cadrul procesului de administrare a
fluxului de achizitie produse, servicii si lucrari.

5.

In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor din aria de responsabilitate si propune modul de
clasificare si procesare a acestora.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care compartimentul
este responsabil.

Procese la interfata:
1. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
- Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.
-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor achizitionate in
concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora.

-

Asigura si intretine un sistem de evidenta si control al stocurilor de produse.
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-

Asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate compartimentului.

-

Urmaresc realizarea bugetului aprobat si raporteaza periodic stadiul realizarii acestuia.

-

Proceseaza informatii referitoare la tranzactii de produse in baza de date.

2. In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:
-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

3. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
4. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau
accident care ar putea avea impact asupra mediului.
5. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
- Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.
- Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.
- Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
6. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.
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7. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

8. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele procedurale.

9. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

10. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

11. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

12. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile administrate de SCM
(mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);
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2.2.5 Serviciul Achizitii Produse
1. In cadrul “Procesului de administrare a fluxului de achizitii, servicii si lucrari”:
-

Asigura transmiterea Documentelor de initiere achizitie (DIA) catre SNN pentru achizitiile
care nu sunt in limita de competenta a sucursalei CNE Cernavoda, conform Decizie Director
General.

-

Verifica DIA si documentele conexe din punct de vedere al respectarii prevederilor Legii
nr.99/2016, privind achizitiile sectoriale din limita de competenta CNE-Cernavoda, solicita
modificarea/completarea acestora, daca este cazul.

-

Elaboreaza Strategia de contractare si documentatia de atribuire pentru achizitiile din aria
de competenta in baza DIA emisa de compartimentele din cadrul CNE solicitante.

-

Intocmeste deciziile de numire a comisiilor de evaluare, conform procedurilor interne si a
legislatiei in vigoare. Asigura membri / presedinti in comisiile de evaluare, dupa caz.

-

Asigura publicarea in SEAP a tuturor anunturilor de participare, anunturilor de participare
simplificate, anunturilor de atribuire, eratelor, clarificarilor, anularilor si suspendarilor de
proceduri, pentru procedurile de achizitie derulate in competenta CNE Cernavoda cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.

-

Asigura desfasurarea licitatiilor electronice, pentru achiziiile in limita de competenta CNE,
prin intermediul SEAP.

-

Initiaza, deruleaza si finalizeaza procedurile de achizitii din aria de competenta.

-

Asigura transmiterea catre SNN a punctului de vedere si a dosarului achizitiei pentru a fi
transmise la CNSC pentru contestatiile la procedurile de achizitie din competenta CNE.Tine evidenta contestatiilor depuse la procedurile derulate de SAP CNE Cernavoda.

-

Notifica ANAP cu privire la initierea procedurilor de Negociere fara invitatie prealabila la
o procedura concurentiala de ofertare, din competenta CNE, potrivit prevederilor legale.

-

Asigura publicarea in SEAP a documentelor constatatoare emise in conformitate cu
prevederile art. 161 din HG nr. 394/2016 pentru contractele derulate in cadrul SAP.

-

Asigura actualizarea informatiilor din baza de date Asset Suite pentru Cererile de Achizitie
din aria de responsabilitate.

-

Asigura interfata cu organismele interne si externe cu functie de verificare/monitorare a
activitatii de derulare a procedurilor de achizitie, conform legislatiei in vigoare.

-

Initiaza actele aditionale si contracte subsecvente pentru contracte / acorduri cadru derulate
in cadrul SAP.

-

Asigura intocmirea si pastrarea dosarului de achizitie pentru procedurile de achizitie aflate
in competenta CNE, conform legislatiei aplicabile in vigoare.
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-

Asigura completarea si actualizarea formularului de integritate, de la publicarea in
SICAP/SEAP a documentatiei de atribuire, pana la publicarea anuntului de atribuire a
contractului de achizitie servicii / lucrari, in conformitate cu prevederile Legii nr.184/2016.

-

Efectuarea achizitiilor directe off-line de produse.

2.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”: Implementarea
cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

3.

In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea ferestrei aferente SAP din cadrul procesului de administrare a
fluxului de achizitie produse, servicii si lucrari.

4.

In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:

-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor din aria de responsabilitate si propune modul de
clasificare si procesare a acestora.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care compartimentul
este responsabil.

5.

In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:

-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor achizitionate in
concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora.

-

Asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate compartimentului.

-

Verifica documentele justificative anexate la factura documentele de receptie si certifica
conformitatea prin semnarea Autorizatiei de Plata respectarea tuturor clauzelor contractuale.

-

Verifica corectitudinea situatiei derularii contractului, anexata la Autorizatia de Plata.

6.

In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:

-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).
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7.

In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca

8.

In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau
accident care ar putea avea impact asupra mediului.

9.

In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:

-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

10.

In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:

-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

11.

In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:

-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

12.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:

-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in conformitate
cu cerintele procedurale.

13.

In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
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-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate
in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:

14.
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:

15.
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de securitate
a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din cadrul
Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele stabilite
la nivelul Direcției.
In cadrul procesului “Activitati administrative”: Initiaza documentele necesare pentru
asigurarea logisticii in spatiile administrate de SAP (mobilier, calculatoare,
videoproiectoare, rechizite, etc)

16.

2.2.6. Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari (SASL)
1.In cadrul “Procesului de administrare a fluxului de achizitii, servicii si lucrari”:
-

Asigura transmiterea Documentelor de initiere achizitie (DIA) catre SNN pentru achizitiile
care nu sunt in limita de competenta a sucursalei CNE Cernavoda, conform Decizie Director
General.

-

Verifica DIA si documentele conexe din punct de vedere al respectarii prevederilor Legii
nr.99/2016, privind achizitiile sectoriale din limita de competenta CNE-Cernavoda, solicita
modificarea/completarea acestora, daca este cazul.

-

Elaboreaza Strategia de contractare si documentatia de atribuire pentru achizitiile din aria
de competenta in baza DIA emisa de compartimentele din cadrul CNE solicitante.

-

Intocmeste deciziile de numire a comisiilor de evaluare, conform procedurilor interne si a
legislatiei in vigoare. Asigura membri / presedinti in comisiile de evaluare, dupa caz.
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-

Asigura publicarea in SEAP a tuturor anunturilor de participare, anunturilor de participare
simplificate, anunturilor de atribuire, eratelor, clarificarilor, anularilor si suspendarilor de
proceduri, pentru procedurile de achizitie derulate in competenta CNE Cernavoda cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.

-

Asigura desfasurarea licitatiilor electronice, pentru achiziiile in limita de competenta CNE,
prin intermediul SEAP.

-

Initiaza, deruleaza si finalizeaza procedurile de achizitii din aria de competenta.

-

Asigura transmiterea catre SNN a punctului de vedere si a dosarului achizitiei pentru a fi
transmise la CNSC pentru contestatiile la procedurile de achizitie din competenta CNE.

-

Tine evidenta contestatiilor depuse la procedurile derulate de SASL CNE Cernavoda.

-

Notifica ANAP cu privire la initierea procedurilor de Negociere fara invitatie prealabila la
o procedura concurentiala de ofertare, din competenta CNE, potrivit prevederilor legale.

-

Asigura publicarea in SEAP a documentelor constatatoare emise in conformitate cu
prevederile art. 161 din HG nr. 394/2016 pentru contractele derulate in cadrul SASL.

-

Asigura actualizarea informatiilor din baza de date Asset Suite pentru Cererile de Achizitie
din aria de responsabilitate.

-

Asigura interfata cu organismele interne si externe cu functie de verificare/monitorare a
activitatii de derulare a procedurilor de achizitie, conform legislatiei in vigoare.

-

Initiaza actele aditionale pentru contracte derulate in cadrul SASL.

-

Asigura intocmirea si pastrarea dosarului de achizitie pentru procedurile de achizitie aflate
in competenta CNE, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

-

Asigura completarea si actualizarea formularului de integritate, de la publicarea in
SICAP/SEAP a documentatiei de atribuire, pana la publicarea anuntului de atribuire a
contractului de achizitie servicii / lucrari, in conformitate cu prevederile Legii nr.184/2016.

-

Efectuarea achizitiilor directe off-line de servicii / lucrari.

2.In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”: Implementarea cerintelor
Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
3.In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”: Asigura
autoevaluarea ferestrei aferente SASL din cadrul procesului de administrare a fluxului de
achizitie produse, servicii si lucrari.
4.In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor din aria de responsabilitate si propune modul de
clasificare si procesare a acestora.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care compartimentul
este responsabil.
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Procese la interfata:
In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:

1.
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor achizitionate in
concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora.

-

Asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate compartimentului.

-

Urmaresc realizarea bugetului aprobat si raporteaza periodic stadiul realizarii acestuia.

-

Verifica documentele justificative anexate la factura documentele de receptie si certifica
conformitatea prin semnarea Autorizatiei de Plata respectarea tuturor clauzelor contractuale.

-

Verifica corectitudinea situatiei derularii contractului, anexata la Autorizatia de Plata.

2.In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:
-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

3.In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de
munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
4.In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau accident
care ar putea avea impact asupra mediului.
5.In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
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6.In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

7.In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

8.In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele procedurale.

9.In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

10.In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

11.In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.
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-

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

12.In cadrul procesului “Activitati administrative”: Initiaza documentele necesare pentru
asigurarea logisticii in spatiile administrate de SASL (mobilier, calculatoare,
videoproiectoare, rechizite, etc);

3. Serviciul Achizitii – FCN Pitesti
3.1 Obiect de activitate
Serviciul Achizitii – FCN Pitesti are ca obiect de activitate administrarea procesului de
procurare produse, servicii si lucrari, in scopul realizarii planului anual de fabricatie si
functionarii in siguranta a FCN

3.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
1.
-

In cadrul procesului de achizitii:
Aplica politica si procedurile SNN in domeniul achizitiilor, la achizitiile de produse,
servicii si lucrari necesare la FCN Pitesti;

-

Elaboreaza/ actualizeaza procedurile de achizitii aplicabile in FCN;

-

Elaboreaza PAA FCN, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

-

Raspunde de corectitudinea datelor din PAA si de stabilirea procedurilor de achizitie ce
stau la baza integrarii acestuia in PAAS SNN;

-

Realizeaza interfata cu compartimentele FCN la intocmirea documentatiilor de initiere a
achizitiilor ( Cereri Interne de Procurare, Referate de necesitate, Note de estimare a valorii,
Note justuificative, Caiete de Sarcini, Documentatii descrptive etc.) in conformitate cu
procedurile aplicabile in FCN;

-

Pe baza documentelor transmise de catre compartimentele initiatoare ale achizitiei,
intocmeste Documentatiile de atribuire pentru achizitii, produse, servicii si lucrari din
tara, intracomunitare si din import conform legislatiei in vigoare;.

-

Administreaza contractele/ comenzile incheiate si atribuirile SICAP, in conformitate cu
procedurile aplicabile, le inregistreaza in Registrul Unic de Evidenta SNN si in Registrul
de evidenta FCN;

-

Constituie
dosarele
cu
corespondenta
referitoare
la
derularea
contractelor/comenzilor/atribuirilor si le preda la arhiva la finalizarea acestora;
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-

Intocmeste dosarele de recptie si plata si urmareste respectarea cerinrelor contractuale
(termene si conditii de plata, garantii, etc.)

-

Realizeaza interfata cu compartimentele FCN care asigura efectuarea receptiei in
conformitate cu procedurile aplicabile in FCN;

-

Realizeaza interfata cu compartimentele specializate din SNN in vederea initierii
achizitiilor care nu intra in limita de competenta a FCN;

-

Participa la actiunile de calificare furnizori in conformitate cu procedura specifica
aplicabila in FCN;

-

Obtine, direct sau in colaborare cu SNN, autorizatii si licente pentru importurile de
produse radioactive, strategice cu dubla utilizare si periculoase;

-

Urmareste derularea activitatii de export: documentatii de expeditie, incasarea exportului,
finalizarea exportului in bune conditii.

Procese la interfata:
1.

Controlul documentelor și înregistrărilor: Elaborare, analiza documente, emitere,
înregistrare, îndosariere și arhivare documente;

2.

Planificarea si monitorizarea SMI: Elaborare Fișe de proces, Rapoarte de proces;

3.

Evaluare SMI: Autoevaluarea activitatii compartimentului si performantei proceselor de
management gestionate de compartiment;

4.

Managementul resurselor financiare: Elaborare PAA pentru integrarea in PAAS SNN;

5.

Administrare IT: Transmitere documentatii de achizitii, raportări in domeniul/ postare în
intranet documente specifice compartimentului;

6.

Managementul resurselor umane/competenta, constientizare si instruire: emitere Oferte de
serviciu, elaborare Fise de post si Fise de evaluare personal, implementare Program cadru
de constientizare si instruire FCN;

7.

Securitate cibernetică și protecția informațiilor clasificate: Instruiri informații clasificate

8.

In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

9.

In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
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-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmestec Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emite obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.
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CAPITOLUL VII – RESURSE UMANE

1. Directia Strategie Resurse Umane – SNN sediul central
1.1. Serviciul Psihologie Securitate si Sanatate in Munca
2. Departament Strategie si Management Resurse Umane – Sucursala CNE Cernavoda
3. Serviciul Resurse Umane – Sucursala FCN Pitesti
4. Compartiment formare profesionala-transfer cunostinte FCN Pitesti
5. Dept Pregatire si Autorizare Personal – Sucursala CNE Cernavoda
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1. Directia Strategie Resurse Umane – SNN Sediul Central
Este directia care detine competenta specializata in activitatea de dezvoltare si gestiune a
resurselor umane, fiind in subordinea directa a Directorului General Adjunct, are in coordonare
operationala Serviciul Resurse Umane din cadrul sucursalelor societatii.
Directia Strategie Resurse Umane este responsabila pentru aplicarea strategiei de resurse umane
stabilita prin Planul de administrare al societatii si actualizarea acesteia, gestionarea
managemetului capitalului uman la nivelul SNN, asigurarea conformari cu cerintele legale in
domeniul relatiilor de muca si a cerintelor de securitate nucleara ce privesc personalul SNN,
dispuse prin legislatia emisa de CNCAN, inclusiv prin normele de securitate nucleara.

1.1. Obiect de activitate
Obiectul de activitate al Directiei Strategie Resurse Umane consta in:
- formularea si actualizarea strategiei de personal in acord cu prevederile legale aplicable,
inclusiv cele legate de guvernanta corporativa si cerintele de securitate nucleara;
- asigurarea planificarii strategice si a planurilor operative, tinand cont si de recomandarile
rezultate din misiunile de evaluare WANO, pentru formularea politicii de personal a SNN in
vederea implementarii in mod integrat si unitar a acestora astfel incat sa contribuie la
dezvoltarea sustenabila a organizatiei si sa promoveze un mediu bazat pe performanta si
excelenta;
- asigurarea in mod unitar la nivelul SNN, prin preluarea activitatilor din cadrul
Departamentului Planificare Strategica si Analiza Performantei, a functiilor manageriale de
previziune si de organizare, uzand de suport digitalizat, astfel incat managementul de varf, sa
detina informatiile necesare pentru a formula decizia strategica si tactica de business a SNN;
- asigurarea implementarii cerintelor legale privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice in ceea ce priveste initierea, derulare si finalizarea procedurilor de selectie a membrilor
Consiliului de Administratie si a Directorilor;
- asigurarea conformarii cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum
si monitorizarea gradului de conformare, inclusiv de psihologie organizationala, in mod unitar
la nivelul intregii societati.
Directia Strategie Resurse Uamane asigura dezvoltarea unei funcții eficiente a strategiei de
personal si de management al resurselor umane, cu urmatoarele procese principale:
I.

Planificare Strategica si Analiza Performanta;

Scopul procesului consta in descrierea etapelor procedurale ce privesc indeplinirea cerintelor de
guvernanta corporativa a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN) precum si a
dipozitiilor legale privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ce privesc
strategia de business si conducerea corporativa a intreprinderi publice, din perspectiva
planificarii strategice, descrisa prin obiective strategice si indicatori de performanta ai , avanduse in vedere:
✓ Importanta societatii pe piata energetica – SNN fiind o companie strategica in domeniul
energiei electrice, complexitatea si exigenta indeplinirii cerintelor de operare a
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capacitatilor de productie in conditii de siguranta si securitate nucleara la standardele
impuse de organismele nationale si internationale de reglementare;
✓ Necesitatea de a atrage si de a pastra in Conducerea societatii specialisti si manageri cu
expertiza si experienta relevanta in sectorul energetic, precum si intr-un spectru larg de
activitati la nivel national si international.
II.

Managemetul Resurselor Umane

Scopul procesului consta in dezvoltarea unei functii eficiente de management al resurselor
umane, care sa contribuie la dezvoltarea sustenabila a organizatiei si sa promoveze un mediu
bazat pe performanta si excelenta, cu urmatoarele arii principale de activitate:
-

III.

Stabilirea necesarului de personal competent pentru realizarea activitatilor din carul
proceselor SNN. Utilizarea eficienta a resurselor umane folosind instrumentele
managementului resurselor umane in vederea atragerii, mentinerii, motivarii, dezvoltarii
si cresterii performantelor individuale ale angajatilor, in scopul realizarii obiectivelor
strategice ale societatii
Dezvoltarea si implementarea unor procese si proceduri de resurse umane, precum si
formarea unei echipe performante;
Dezvoltarea personalului folosind toate instrumentele managementului resurselor umane
in vederea cresterii performantelor individuale;
Evaluare a performantelor individuale ale angajatilor;
Gestionarii planurilor de succesiune / rotatie.
Administrarea bazelor de date privind resursele umane,
Fundamentarea BVC – cheltuieli cu personalul;
Activitati de front si back office.
Pregatirea si Perfectionarea Personalului

Scopul procesului consta in indeplinirea cerintelor de competenta pentru personalul SNN la
cerintele de exigenta al industriei energetice nucleare in acord cu normele de securitate
nucleara emise de CNCAN, in vederea realizarii la cerintele de excelenta in securitatea
nucleara a sarcinilor de serviciu.
IV.

Prevenire si Protectie

Scopul procesului consta in asigurarea activitatilor specifice reglementate prin cerintele legale
aplicabile in domeniul securitatii si sanatatii in munca precum si cele de psihologie a muncii si
psihologie organizationala, incluzand si coordonarea operationala a structurilor de securitatea
muncii din cadrul sucursalelor societatii precum si activitati de analiza si monitorizare a
indicatorilor ce privesc securitatea si sanatatea in munca la nivelul intregii societati, astfel incat
sa se asigure coordonarea deciziei strategice si tacticii la nivelul SNN ce priveste aceasta
activitate.

388

S.N. NUCLEARELECTRICA SA

1.2.

I.
-

Atributii, Competente, Responsabilitati

Procesul Planificare Strategica si Analiza Performanta

Asigurarea suportului functional pentru dezvoltarea unei aplicatii de tip ERP-HR sau
similara, unitar la nivelul SNN;
Planificarea strategica la nivel SNN – corelat cu sucursalele componente ce include :
• Gestionarea Planului de Administrare al SNN din perspectiva zonei specifice activitatii
de resurse umane;
• Adaptarea sistemului de management al resurselor umane la interventiile necesare
realizarii performantei organizationale planificate;

-

-

Stabilirea si actualizarea Politicii de remunerare al nivelul SNN;

-

Activitatile de Secretariat al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul
Consiliului de Administratie;

-

Intocmirea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare;

-

Calculul si formalitatile pentru stabilirea componentei variabile cuprinse in Contractele de
Mandat incheiate de societate cu administratorii si Directorii cu Contract de Mandat

-

Asigurarea centralizarii periodice a stadiului de realizare a indicatorilor de performanta in
domeniul resurselor umane aprobati, atat consolidati cat si pe unitatile de SNN, cuprinsi in
Scor Cardul societatii si sesizarea conducerii executive SNN la aparitia abaterilor,
asigurand formularea unor propuneri de masuri pentru eliminarea acestora;

-

Asigurraea suportului de specialitate pentru proiectul de informatizare a proceselor de
resurse umane;

-

Actualizarea Regulamentului Intern al societatii;

-

Gestionare Contractului Colectiv de Munca si asigurarea formalitatilor implicate ce privesc
intocmirea, inregistrarea, actualizarea si functionarea comisiilor din partea administratiei;

-

Coordonarea programelor de imbunatatire a culturii organizationale si monitorizarea
stadiului de implementare a masurilor/actiunilor stabilite prin aceste programe;

-

Coordonarea implementarii actiunilor rezultate din misiunile de evaluare ale WANO ce
privesc aria de activitate a resurselor umane si reprezentarea SNN in cadrul misiunilor
WANO pe zona de resurse umane si planificare strategica;

-

Implementarea prevederilor Ghidului INPO 20-005 din octombrie 2020 “Leadership and
Talent Development”, pentru asigurarea sustenabilitatii proceselor de lider si a
managementului talentelor adecvate specificului industriei energetice nucleare, a
planificarii succesiunii si a dezvoltarii liderilor;

-

Asigurarea de benchmarking pentru imbunatatirea politicilor in domeniul resurselor umane
si selectia bunelor practici

-

Asigurarea planificarii si derularii actiunilor de sondare a perceptiei/satisfactiei salariatilor
cu privire la climatul si cultura organizationala, activitati educationale si/sau social 389
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culturale, masurile si deciziile adoptate de conducerea societatii cu impact asupra activitatii
personalului;
-

Contractarea serviciilor specializate in acord cu prevederile CCM si Contractelor de
mandat, ce privesc domeniul resurselor umane si a planificarii strategice;

-

Intocmirea, dupa caz, avizarea de decizii, mandate, imputerniciri, recomandari ce privesc
domeniul resurselor umane;

-

Gestionarea performantei individuale;

-

Dezvoltarea, implementrea si evaluarea procesului de mentorat, ca forma complementara
de pregatire si antrenare a specialistilor angajati in cadrul SNN;

-

Stabilirea si monitorizarea obiectivelor de performanta HR, corelat cu obiectivele din
Planul de Administrare al SNN;

-

Gestionarea riscurilor aferente proceselor de HR;

-

Gestionarea autorizarii NSN23 – management de varf, directori sediu SNN si directori
sucursale;

-

Gestionarea de programe speciale de lucru;

-

Asigurarea si gestionarea de programe de dezvoltare a capitalului uman, strategii si politici
de recrutare, atragere de tineri specialisti, motivare a performantei;
Elaborare documentatie de achizitie a serviciilor specializate si/sau, dupa caz, a produselor
necesare realizarii obiectivelor strategice in domeniul resurselor umane;
Elaborarea de proceduri, regulamente, metodologii și note în domeniul de activitate si
coordoneaza acest proces la nivelul sucursalelor SNN;
Asigurea de activitati suport in zona de resurse umane pe diversele proiecte de investitii
(CTRF, Retehnologizare Unitatea 1, Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda) precum si pe alte
proiecte strategice; suportul pe zona de resurse umane va presupune cel putin activitati de
recrutare, evaluare personal, implementare standarde SNN pe zona de resurse umane in
cadrul noilor proiecte/companii, aliniere procese din perspectiva organizationala, elaborare
si implementare strategii.

-

II.
Procesul de management al resurselor umane
A. Managementul schimbarilor organizatorice:
-

Elaborarea și actualizarea structurii organizatorice a SNN si a necesarului de posturi;

-

Elaborarea statului de funcții pentru Executivul SNN si coordoneaza activitatea
sucursalelor cu privire la intocmirea statului de functii;;

-

Elaborarea și actualizarea Regulamentul de Organizare și Functionare al SNN;

-

Elaborarea fișelor de post pentru directorii de directii, șefii de serviciu și personalul de
execuție din compartimentele (fără coordonator) subordonate DG si DGA;

-

Asigurarea evaluarii impactului asupra securitatii nucleare a modificarilor intervenite in
structura organizatorica a SNN;

-

Asigurarea corespondentei cu CNCAN pentru aprobarea modificarilor organizatorice
anterior aplicarii acestora;
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-

Asigurarea formalitatilor pentru implementarea modificarilor organizatorice aprobate de
CNCAN;

-

Planificarea actiunilor rezultate in urma aprobarii de catre CNCAN a modificarilor
organizatorice;

-

Asigurarea intocmirii și difuzarea deciziilor emise în cadrul SNN în domeniul de activitate
al directei strategie resurse umane;

-

Gestionarea sesizărilor/plângerilor interne și externe adresate conducerii SNN

-

Gestionarea planurilor de succesiune si de rotatie a personalului pentru dezvoltarea liderilor
Participarea la negocierea CCM al SNN, regulamentelor, notelor și protocoalelor încheiate
între administrație și sindicat;

-

Verificarea solicitărilor salariaților SNN pentru acordarea de ajutoare materiale care
urmează a fi avizate de Comisia paritara administrație sindicate;

-

Verificarea solicitărilor salariaților SNN pentru acordarea de ajutoare materiale care
urmează a fi aprobate de Directorul General;

-

Gestionarea recompenselor pentru performantele individuale;
B. Administrare Personal, salarizare, timp de lucru, raportari

-

Gestionarea activitatii privind recrutarea, evaluarea și selectia personalului din cadrul SNN;

-

Asigurarea recrutarii și selecției personalului pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul
executivului SNN si coordoneaza procesul la nivelul sucursalelor SNN.

-

Evaluarea performanțele individuale pentru personalul subordonat, conform procedurii
operaționale de evaluare a performanțelor individuale ale salariaților;

-

Asigurarea evidentei centralizate a evaluarii performanțelor individuale ale salariaților;

-

Asigurarea respectării legislației în vigoare privind angajarea, modificarea, suspendarea și
încetarea raporturilor de muncă pentru personalul din cadrul executivului SNN; asigurarea
completarii documentelor implicate in materie si evidenta la zi a acestora.

-

Întocmirea și gestionarea dosarelor de personal ale salariaților din cadrul executivului SNN;

-

Intocmirea deciziilor de angajare, numire, revocare, sancționare, incetare CIM, pentru
personalul din cadrul executivului SNN si din competenta de numire a Directorului General;

-

Completarea Registrului general de evidență a salariaților din cadrul executivului SNN
(REVISAL) si se asigura de completarea acestuia la nivelul sucursalelor SNN;

-

Transmiterea catre Inspectoratul Teritorial de Munca, potrivit legislatiei aplicabile in
materie, a informatiilor solicitate din baza de date REVISAL;

-

Asigurarea respectarii legislația în vigoare privind angajarea, modificarea, suspendarea și
încetarea raporturilor de muncă pentru personalul din cadrul executivului SNN;

-

Întocmirea documentației pentru angajarea, definitivarea, promovarea/avansarea/ încetarea
contractelor individuale de muncă pentru personalul, din cadrul executivului SNNu din
competenta de numire a Directorului General;
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-

Comunicarea catre AJOFM a raportarilor ce privesc posturile vacante si ocuparea acestora
in acord cu legislatia aplicabila in materie;

-

Intocmirea si comunicarea catre partile interesate de sinteze, raportari cu privire la numarul
de personal.

-

Asigurarea formalitatilor privind recrutarea internilor, inregistrarea datelor acestora la
AJOFM si incheierea contractelor de internship;
Elaborarea de propuneri de fundamentare a fondului de salarii și numărului de personal
prevăzut prin BVC anual

-

Verificarea corectitudinea întocmirii foilor colective de prezență pentru personalul din
cadrul Executivului SNN, înainte de introducerea lor la plată, prin intermediul aplicatiilor
informatice specializate;Întocmirea planificarii concediilor de odihnă pentru personalul din
cadrul directiei;

-

Coordonarea programarii și efectuarii concediilor de odihnă ale personalului de conducere
din executivul societății și Directorii SNN;

-

Coordonarea programarii și efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul
Executivului SNN;

-

Asigurarea evidentei timpului de munca si a intocmirii foii colective de prezenta lunara
pentru salariatii din cadrul executivului SNN si pentru Directorii SNN cu contract de
mandat;

-

Intocmirea si comunicarea catre partile interesate de sinteze, raportari cu privire la
salarizare, timpul lucrat / nelucrat pentru personalul din cadrul executivului SNN.

-

Aplicarea prevederilor CCM al SNN în vigoare privind gestiunea resurselor umane;

-

Stabilirea sporul de vechime și cel de fidelitate potrivit prevederilor CCM in vigoare,
precum și celelalte drepturi salariale pentru salariații din cadrul executivului societății;

-

Urmărirea, înregistrarea și raportarea realizarilor privind numărul de personal și fondul de
salarii consumat lunar, anual și cumulat pe Sucursale și Executiv SNN;

-

Asigurarea întocmirii/verificarii raportărilor statistice în domeniul de activitate;

-

Efectuarea de analize, informări și raportări din domeniul gestiunii resurselor umane;

-

Intocmirea de adeverinte solicitate de salariati si fost salariati ce privesc informatii cuprinse
in dosarul de personal;

-

Gestionarea cotei de energie electrica acordata beneficiarilor prevederilor HG1041/2003
repartizati la SNN, in acord cu prevederile contractelor incheiate cu ENEL si respectiv
Electrica Muntenia Nord.

-

Elaborarea raportului lunar in domeniul Resurselor Umane pentru sedintele
MRMActualizarea lunara a valorilor indicatorilor de resurse umane din scor cardul SNN;
Întocmirea si mentinerea evidentei la zi a contractelor individuale de muncă/actelor
adiționale în vederea negocierii drepturilor salariale și de personal pentru salariații din
cadrul SNN;

-
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-

Tinerea la zi a Dosarului de Personal pentru toti angajatii din sediul executiv al SNN;

-

Respectarea și aplicarea prevederilor documentației Sistemului de Manegement în
activitatea desfășurată, precum si a Codului de Etica si a documentatie Sistemului de
Management anti-mita aplicabile departamentului resurse umane.

-

Asigurarea evidentei salariatilor cuprinsi in planurile de succesiune si dupa caz de rotatie;
Asigurarea formalitatilor la incetarea contractului individual de munca al salariatilor;
Asigurarea formalitatilor privind declaratiile de avere si interese si comunicarea cu
autoritatile in domeniu potrivit legislatiei aplicabile in materie;
Asigurarea activitatilor specific responsabilului de etica, potrivit procedurilor stabilite la
nivel SNN, inclusiv a functionarii comisiei de etica stabilita la nivel SNN;
Mentinerea la zi a evidentelor privind contributiile la pensii private a salariatilor SNN
Asigurarea formalitatilor ce privesc comunicarea modificarilor intervenite in contributia
salariatilor la pensii private catre partile interesate;
Asigurare benchmarking privind salarizarea personalului in economia nationala si
salarizarea persoanelor cu functii importante in securitatea nucleara in unitati similare
industria nucleara mondiala si din Uniunea Europeana;

-

-

III.
Procesul Pregatirea si perfectionarea personalului
Determinarea nevoilor de formare profesională ale salariaților; Analizează și centralizează
nevoile de formare profesională la nivelul intregii societăți;

-

Întocmirea planului anual de formare profesională al executivului societății si se asigura de
intocmirea planului anual de formare profesionala la nivelul sucursalelor SNN;

-

Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru activitatea de formare profesională atât
la nivelul sucursalelor cât și la nivelul executivului SNN;

-

Urmărirea derularii contractelor de formare profesională;

-

Elaborarea de programe de instruire având în vedere solicitările șefilor compartimentelor
funcționale și participă la organizarea cursurilor de formare și perfecționare interne și
externe;

-

Elaborarea programul anual de instruire internă periodică și monitorizează, pe parcursul
anului, împreună cu șefii compartimentelor funcționale din cadrul executivului SNN,
instruirea interna efectuată;

-

Asigurarea gestionarii carierei personalului societății, precum și a potențialului de înlocuire,
rotire pentru functii critice;

-

Formalitatile ce privesc indeplinirea obligatiilor de autorizare si pregatire sistematica a
echipei de conducere a SNN potrivit dispozitiilor NSN 23, aprobate prin Ordin al CNCAN

-

Asigurarea documentatiei si evidenta participarii la: cursuri, seminarii, conferinte,
workshopuri, interne si internationale (AIEA, NEA, COG, WANO, s.a.)
Gestionarea si asigurarea formalitatilor pentru stabilirea si aplicarea programelor de
perfectionare a persoanelor ce ocupa pozitiile de management de varf din structura
organizatorica a SNN;

-
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-

-

Gestionarea procesului de Mentorat, inclusive asigurarea efectuarii evaluarilor de eficacitate
a acestui proces
Gestionarea Programe de practica a elevilor si studentilor, inclusive asigurarea evaluarilor
de eficacitate a acestor programe;
Gestionarea Programelor de internship, inclusiv asigurarea evaluarilor de eficacitate, si a
formalitatilor privind facilitatile adoptarii acestor programe prevazute de legislatia in
domeniul relatiilor de munca
Gestionarea Pregatirii succesori, inclusiv a mentinerii la zi a indicatorilor de eficacitate ce
privesc pregatirea succesorilor
Asigurarea formalitati privind atragerea de Bursieri si incheierea contractelor de acordare a
bursei cu monitorizarea periodica a performantei scolare a bursierilor;
Mentinerea la zi a evidentelor si raportarilor cu privire la pregatirea profesionala, bursieri,
internship;
Gestionarea incheierii in acord cu prevederile CCM si ale regulamentului intern SNN a
Actelor aditionale la CIM-ul salariatilor pentru pregatirea profesionala;
Asigurarea activitatilor necesare sustinerii planurilor stabilite la nivel SNN pentru transferal
de cunostinte si formarea liderilor.
1.1. Serviciul Psihologie Securitate si Sanatate in Munca

Este serviciul care detine competenta specializata in activitatea de prevenire si protectie, fiind
in subordinea directa a Directorului Directiei Strategie Resurse Umane, are in coordonare
operationala structurile organizationale de securitatea muncii din cadrul sucursalelor societatii.
1.1.1. Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al serviciului consta in asigurarea activitatilor specifice reglementate prin
cerintele legale aplicabile in doemniul securitatii si sanatatii in munca precum si cele de
psihologie a muncii si psihologie organizationala la nivelul sediului SNN precum si
coordonarea operationala a structurilor de securitatea muncii din cadrul sucursalelor societatii,
inclusiv activitati de analiza si monitorizare a indicatorilor ce privesc securitatea si sanatatea in
munca la nivelul intregii societati, astfel incat sa se asigure coordonarea deciziei strategice si
tacticii la nivelul SNN ce priveste aceasta activitate.

1.1.2. Atributii, competente, responsabilitati
- Gestionarea unitara a activitatii de evaluare a riscurilor pentru fiecare componenta a
sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/
echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
- Asigurarea unitara a elaborarii, indeplinirii, monitorizarii si actualizarii planului de
prevenire si protectie.
- Gestionarea unitara si integrata la nivelul SNN a instructiunilor proprii pentru completarea
si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;
- Asigurarea constientizarii lucratorilor asupra atributiilor si raspunderilor ce la revin in
domeniul securitatii si sanatatii in munca;
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-

-

-

-

-

Asigurarea fundamentarii resurselor pentru realizarea masurilor cuprinse in planul de
prevenire si protective
Gestionarea in mod unitar a procesului de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si
santatii in munca;
Gestionarea in mod unitar la nivelul SNN a evidentelor si inregistrarilor ce privesc cerintele
de securitate si sanatate in munca inclusiv in privinta organizarii si functionarii Comitetului
de Securitate si Sanatate in Munca;
Asigurare efectuarii controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a
conducerii societatii asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru
remedierea acestora;
Asigurarea promovarii cu prioritate a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de
protectie individuala;
Asigurarea reduceri riscurilor la sursa inca din faza de conceptie a solutiilor si proiectelor
tehnice;
Asigurarea in mod unitar a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca privind
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca inclusiv a substantelor chimice
periculoase;
Asigurarea cerintelor legale privind comunicarea, cercetarea, inregistraea si evidenta
accidentelor de mnca si a imbolnavirilor profesionale in mod unitar si centralizat la nivelul
SNN;
Asigurarea in mod unitar a serviciilor externe necesare in domeniul securitatii si santatii in
munca inclusive de asigurare a supravegherii sanatatii lucratorilor la locul de munca;
Asigurarea elaborarii in mod unitar a conventiilor privind securitatea si sanatatea in munca
la incheierea contractelor de prestari de servicii sau lucrari desfasurate de personal tert in
incinta unitatilor SNN;

-

Asigurarea intocmirii si actualizarii evaluarilor de risc privind securitatea si sanatatea in
munca pentru locurile de munca din cadrul executivului SNN, incusiv a fisei de identificare
a factorilor de risc profesional;

-

Planificarea si realizarea controlul respectării în executivul SNN a cerintelor de securitate a
muncii şi stabilirea de măsuri operative ( inclusiv de sancţionare a celor vinovaţi ) în
conformitate cu legislaţia în vigoare;

-

Propunerea de modificări sau completări ale procedurilor/instructiunilor specifice privind
securitatea si sanatatea in munca la nivelul locurilor de munca din sediul SNN;

-

Asigurarea întocmirii, în baza analizei riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională,
a programelor de prevenire si protectie şi asigurarea realizarea acestora din bugetul
repartizat pentru locurile de munca din sediul SNN;

-

Asigurarea evidenţa accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, in acord cu
cerintele legale aplicabile in materie;
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-

Asigurarea şi urmărirea aplicarii prevederilor CCM-SNN în ceea ce priveşte drepturile şi
obligaţiile angajaţilor din sediul SNN în domeniul securităţii muncii si supravegherea
sanatatii la locul de muncă;

-

Asigurarea măsurilor necesare de prim ajutor şi evacuarea muncitorilor, adaptate
specificului activităţii şi mărimii sediului SNN organizând contactele necesare cu serviciile
exterioare în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă şi salvare ;

-

Stabilirea modalităţiilor, obligaţiilor şi măsurilor pe care, în caz de pericol iminent ce
trebuiesc respectate de personalul din cadrul sediului executiv al SNN;

-

Stabilirea locurilor periculoase şi modalităţilor prin care se interzice accesul oricărei
persoane în afara celor special instruite de la nivelul sediului executiv al SNN;

-

Asigurarea difuzarii materialelor şi informarea salariaţilor asupra tuturor evenimentelor
specifice securităţii muncii care au avut loc în SNN şi a măsurilor ce se impun în vederea
evitării unor evenimente similare;

-

Participarea la analizele accidentelor de muncă, la stabilirea cauzelor acestora şi a măsurilor
tehnice şi administrative ce se impun;

-

Participarea la efectuarea instructajul introductiv general de securitatea muncii personalului
din sediul SNN;

-

Derularea contractele de achizitie din domeniul securitatii si sanatatii in munca de la nivelul
sediului SNN;

-

Participarea la CSSM - SNN şi întocmirea unui raport periodic pentru informarea acestuia
cu privire la starea de sănătate a personalului angajat in executivul SNN;

-

Stabilirea, sustinerea si urmărirea derularii programelor de reabilitare, reinserţie şi
reorientare profesională, precum şi a celor de promovare a stării de sănătate la locul de
muncă;

-

Păstrarea secretului profesional medical ;

-

Depistarea factorilor de risc profesional şi evaluarea influenţei lor asupra capacităţii de
muncă şi stării de sănătate a personalului muncitor, precum şi posibilitatea de apariţie a
îmbolnăvirilor profesionale;

-

Asigurarea depistarii şi combaterii principalilor factori de risc pentru sănătatea salariaţilor:
fumat, consum exagerat de alcool, sedentarism, alimentaţie neraţională, abuz de
medicamente, regim neraţional de activitate şi odihnă;

-

Coordonarea şi răspunderea asupra aplicarii tuturor măsurilor de luptă cu focarul de boală
transmisibilă;

-

Asigurarea trimiterii la spital a urgenţelor care necesită îngrijiri medicale spitaliceşti
asigurînd primul ajutor pentru locurile de munca din sediul SNN;

-

Asigurarea documentatiei pentru achizitia serviciilor de medicina muncii in vederea
supravegherii sanatatii lucratorilor la locul de munca si derularea acestora la nivelul
locurilor de munca din sediul SNN;
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-

Ţinerea evidenţei la zi a fişelor de aptitudine pentru salariatii din sediul SNN si a fiselor de
identificare a factorilor de risc profesional;

-

Intocmirea de raportări statistice privind activitatea de supraveghere a sanatatii la locul de
munca;

-

Gestionarea si asigurarea formalitatilor si a comunicarilor cu ITM si DSP in privinta
protectie maternitatii la locul de munca.

-

Asigurarea masurilor necesar a fi adoptate in perioade cu temperature extreme si verificarea
indeplinirii acestora

Procese in interfata:
- In cadrul procesului Managementul Riscurilor:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii DSRU;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul DSRU;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;
- In cadrul procesului Evaluarea Sistemului de Management:

-

respecta prevederile si efectueaza autoevaluarea conforma documentatiei Sistemului de
Management (politici, manual, proceduri, instructiuni, etc.) aplicabil in SNN Sediul Central;

- In cadrul proceselor Controlul neconformitatilor; actiuni corective, preventive si de
imbunatatire, Managementul documentelor si inregistrarilor:
-

furnizeaza informatiile solicitate in cadrul misiunilor de audit de calitate;

-

agreaza si implementeaza masuri corective de imbunatatire a calitatii;

- In cadrul procesului Achizitii:
-

furnizeaza necesarul de achizitii pentru intocmirea Programului Anual de Achizitii
Sectoriale (PAAS);

-

intocmeste documentatia pentru initierea achizitiei / atribuirea contractelor si derularea
contractelor de achizitii;

- In cadrul procesului Control Financiar de Gestiune, asigura:
punerea la dispozitie a
actelelor, documentelor si inscrisurilor solicitate; accesul in toate locurile de pastrare si
gestionare a bunurilor materiale si banesti supuse controlului; furnizarea de informatii si
explicatii verbale si/sau in scris, dupa caz, in legatura cu obiectul actiunii de control
financiar de gestiune; prezentarea pentru control a valorilor de orice fel care intra sub
incidenta controlului; eliberarea, potrivit legii, a documentelor solicitate in original sau copii
certificate; sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a actiunilor de control si sa dea
concursul pentru clarificarea constatarilor; semnarea actului de control cu sau fara obiectii,
conform legii.
- In cadrul proceselor Sistemului de Control Intern Managerial:
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- evalueaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM)
prin elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor
si constatarilor inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;
- identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;
- intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;
- stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;
- emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si
le valideza la nivelul ierarhic superior;
- stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
- identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
- efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in
urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
- implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
- elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.
- furnizeaza informatii in scopul intretinerii listei de functii sensibile;
- In cadrul procesului de Management IT&C si Date:
-

furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor din cadrul proceselor IT, referitoare la: alocarea tehnicii de calcul, suport
tehnic, asigurarea securitatii fizice si a informatiei, etc.;

- In cadrul procesului Situatii de Urgenta:
- participa la instruiri si testari periodice in domeniul situatiilor de urgenta;
- intretine si actualizeaza fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de
urgenta;
- In cadrul proceselor de Servicii Juridice:
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- solicita si obtine opinii juridice / avize de legalitate, necesare in desfasurarea activitatii
curente a departamentului;
- participa la actiuni comune dispuse de conducerea societatii;
- In cadrul proceselor de Control de Conformitate Anticoruptie si Antifrauda:
- asigura la cerere suportul in realizarea misiunilor de audit si investigarea aspectelor /
riscurilor de frauda / coruptie;
- intocmeste formalitatile solicitate la angajare privind conflictul de interese si sa aspecte
de incompatibilitate
- In cadrul procesului Guvernanta Corporativa:
- asigura intocmirea documentelor rezultate din activitatea CNR;
- participa la intocmirea formalitatilor pentru derularea proceselor de selectie potrivit
OUG 109/2011 din competenta Consiliului de Administratie/CNR;
- participa la intocmire rapoartelor/notelor ce privesc activitatea CNR, remunerarea
administratorilor si a directorilor cu contract de mandat;
- participa la elaborarea si actualizarea Politicii de remunerare a SNN;
- asigura documentatia pentru solicitarea aprobarilor Consiliului de Administratie
rezultate din prevederile Actului Constitutiv si al Contractelor de mandat pentru
doemniul de activitate al Departamentului Resurse Umane.

Departament Strategie si Management Resurse Umane – CNE
Cernavoda
2.1Obiect de activitate
Departamentul Strategie si Management Resurse Umane (DSMRU) este subordonat direct
Directorului Sucursalei CNE Cernavoda si este responsabil de asigurarea si administrarea
personalului necesar pentru desfasurarea in conditii de securitate nucleara a activitatilor
centralei, precum si de asigurarea comunicarii organizationale, desfasurand activitati specifice
de resurse umane si comunicare pe urmatoarele arii de responsabilitate:
-

-

Participarea la definirea strategiei de RU pe mai multe scenarii si modelarea continua
a acesteia in functie de standardele performante din domeniu, luand in considerare
analiza posturilor in vederea exploatarii eficiente a Unitatilor 1 si 2, retehnologizarii
Unitatii 1 si ulterior a Unitatii 2 si a altor investitii (CTRF etc.) si pe de alta parte, iesirile
de personal datorate atingerii varstei de pensionare si a cresterii dinamicii fortei de
munca datorita noilor oportunitati pe plan national si international;
Gestionarea planificarii resurselor umane prin optimizarea numarului de personal,
respectand cerintele formulate prin reglementarile CNCAN aplicabile;
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-

-

-

-

Recrutare si selectie in functie de nevoile identificate in cadrul strategiei de resurse
umane si optimizarea procesului prin reducerea timpilor de raspuns si imbunatatirea
calitatii serviciilor oferite;
Raportare Resurse Umane;
Gestionarea dosarelor de personal (angajare, incetare, modificare relatii munca, etc.
raspuns la solicitarile angajatilor / fosti salariati) si imbunatatirea relatiilor de munca
prin fluidizarea circuitului documentelor (ex. constituirea arhivei electronice de
personal);
Planuri de succesiune;
Programe de Intership si Burse studenti;
Program Ingineri Debutanti (administrarea unui „pool„ de posturi de ingineriproaspat absolventi);
Program Transfer cunostinte pentru personalul cu experienta;;
Gestionarea relatiei cu Universitatile si Liceele de profil (programe de ucenicie si
scoala vocationala);
Managementul Performantei prin corelarea performantei individuale cu instrumentele
financiare si nonfinaciare in vederea atragerii si retentiei personalului performant.
Comunicare interna in vederea promovarii activitatilor de RU – popularizarea
activitatilor de RU cu impact asupra personalului in vederea transparentizarii acestor
activitati;
Promovarea Brandului de Angajator - actiuni de promovare locala a brandului de
angajator, campanii interne focusate pe 3 directii (actiuni de promovare a culturii,
sanatatii si sportului, comunitatea locala), cat si externe pentru atragerea specialistilor
ce au parasit societatea, coordonate prin departamentele de specialitate din cadrul SNN.

Pentru realizarea activitatilor asociate ariilor de responsabilitate mentionate si indeplinirea
responsabilitatilor care decurg din acestea, DSMRU are in structura doua servicii si doua
grupuri de lucru subordonate direct sefului de departament, astfel:
- Serviciul Recrutare, Selectie si Administrare Resurse Umane;
- Serviciul Managementul Carierei si Motivare Personal;
- Grupul Strategie si Planificare Resurse Umane;
- Grupul Comunicare, Relatii Publice si Promovarea Brandului de Angajator.

2.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
1. In cadrul Procesului Resurse Umane si Dezvoltare Organizationala:

- Indentifica standardele de performanta din domeniu;
- Determina iesirile de personal datorate atingerii varstei de pensionare si a cresterii
dinamicii fortei de munca datorita noilor oportunitati pe plan national si international;
- Modeleaza strategia functie de standarde, iesiri de personal si dinamica pietii;
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- Analizeaza posturile in vederea exploatarii eficiente a Unitatilor 1 si 2, retehnologizarii
Unitatii 1 si ulterior a Unitatii 2 si a altor investitii (CTRF, etc.);
- Editeaza si actualizeaza organigramele centralei, statele de functii, NIF etc. si mentine
evidentele electronice care sa reflecte aceste documente;
- Intocmeste grafice, planuri, programe, legate de activitatea de resurse umane pe termen
mediu si lung;
- Asigura prin personal specializat indeplinirea rolul de Responsabil de Proces de Resurse
Umane si Dezvoltare Organizationala;
- Elaboreaza, verifica si revizuieste proceduri sau instrucţiuni specifice activităţii de
resurse umane;
- Coordoneaza activitatea de recrutare si selecţie personal conform procedurilor si
prevederilor in vigoare (inclusiv intocmire oferte de serviciu, mentinere relatie cu
candidatii pentru completarea dosarelor de concurs);
- Elaboreaza lucrari si rapoarte cu caracter statistic de uz intern si extern (referitoare la
fondul de salarii, structura personalului, numar de personal, ore suplimentare etc.).
- Intocmeste raportul statistic lunar al DSMRU;
- Calculeaza si transmite compartimentelor implicate valoarea indicatorilor pe centrala
aflati in responsabilitatea DSMRU;
- Elaboreaza alte documente, rapoarte, grafice, programe specifice departamentului
(dinamica personalului, pozitii vacante, angajari, incetari activitate, incadrari, varsta,
etc.);
- Emite si menţine toate evidenţele, inclusiv cele electronice, legate de gestionarea
resurselor umane – registrul de decizii, registrul de marci, CIM-uri, AA si documentele
suport la acestea, adeverinte, cereri pentru ajutoare (nastere, casatorie, deces), evidenta
militara, testare psihologica etc.;
- Efectueaza inregistrarile in Registrul electronic de evidenta a salariatilor si asigura
transmiterea informatiilor necesare la institutiile prevazute de lege;
- Analizeaza solicitarile candidatilor la concursuri, ale salariatilor sau fostilor salariati ai
centralei avand ca obiect relatiile de munca si formuleaza propuneri de
raspuns/intocmeste raspunsuri la acestea in acord cu prevederile legale/contractuale si
cu politica de RU a centralei;
- Emite, verifica si menţine toate evidenţele, inclusiv cele electronice, legate de evidenta
timpului de munca si a timpului nelucrat, inclusiv orele suplimentare si cele de consemn;
- Administreaza procesul de planificare a succesiunii pentru posturile critice (personal de
conducere / sefi de compartiment) din sucursala;
- Administreaza procesul de atragere si retinere in organizatie a cunostintelor specifice
domeniului nuclear (analiza riscului de pierdere de cunostinte, identificarea
401

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
modalitatilor de realizare a transferului de cunostinte, monitorarea si evaluarea eficientei
procesului);
- Intocmeste si analizeaza evolutia programelor aflate in responsabilitatea DSMRU si
raporteaza stadiul acestora la departamentul responsabil dupa validarea rezultatelor
analizei de catre seful de compartiment/departament;
- Initiaza si deruleaza programe de colaborare pentru pregatirea tinerilor, inclusiv
programe de ucenicie, scoli vocationale scoli duale / profesionale, in vederea captarii
celor mai buni performeri;
- Coordoneaza activitatile de recruteare si selectionare de interni si bursieri;
- Coordoneaza activitatile de recruteare si selectie ingineri debutanti si includere in
programul specific;
- Coordoneaza programe de transfer de cunostinte si urmarire a stadiului realizarii
planurilor de dezvoltare;
- Popularizarizeaza programele, gestioneaza relatia si comunicarea cu Universitatile si
Liceele de profil, participa la targuri de joburi;
- Coordoneaza procesul de autoevaluare, elaboreaza rapoartele de autoevaluare pentru
sectiunea resurse umane - propune standarde de performanta, evalueaza activitatea pe
domeniul stabilit, propune recomandari si actiuni corective pentru imbunatatirea
performantei in procesul de autoevaluare;
- Deruleaza programul de evaluare a personalului de conducere/sefi de compartimente
prin metoda feedback 360o;
- Coordoneaza programul de evaluare a gradului de motivare/ implicare a personalului,
raspunde de derularea interviurilor si sesiunilor de pregatire specifice pentru
implementarea rezultatelor evaluarii;
- Realizeaza activitatea de procesare si evidenta a evaluarii performantelor personalului;
- Efectueaza analize de performanta ale personalului, propune solutii pentru
imbunatatirea acestora;
- Implementeaza corelarea performantei individuale cu instrumentele financiare si
nefinanciare in vederea atragerii si retentiei personalului performant;
- Emite documente care sa promoveze activitatea de RU si raspunde la solicitarile
angajatilor privitoare la aceasta;
- Participa, sub coordonarea Departamentului Comunicare din cadrul SNN, la actiunile
de promovare locala a brandului de angajator, in corelare cu actiunile specifice si la
campanii interne focusate pe 3 directii (actiuni de promovare a culturii, sanatatii si
sportului, comunitatea locala).
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In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”: Indeplinirea
responsabilitatilor specifice responsabilului Procesului Resurse Umane si Dezvoltare
Organizationala.

2.

In cadrul procesului “Controlul interfetelor externe”:
- Elaborare si editare stiri zilnice si lunare;
- Elaborare si distribuire buletine informative, reviste, postere;
- Elaborare/ editare brosuri: Raport de mediu, Oprire Planificata, Reguli generale de
securitate, Mijloace de prevenire a erorilor, OGAR, Plan de urgenta, WANO,
Strategii etc;
- Gestionare aviziere;
- Organizare de expozitii pe diferite teme;
- Evaluarea opiniei angajatilor CNE Cernavodă despre comunicarea în organizatie;
- Elaborare si realizare actiuni in Planuri de Comunicare pentru programe prioritare
ale centralei;
- Asigurarea functionarii Centrelor de Informare CNE Cernavoda din orasele
Cernavoda si Constanta, asistate de specialisti Relatii Publice;
- Actualizare si asigurare raspuns la sugestii/ intrebari/ petitii in pagina de web a
societatii (www.nuclearelectrica.ro - sectiunea CNE Cernavoda);
- Elaborare comunicate de presa;
- Organizare vizite de informare, vizite tehnice de documentare in centrala si misiuni
de evaluare;
- Asigurare interfata cu SNN pentru problemele legate de comunicare interna si
externa;
- Asigurarea functionarii Consiliului de Informare si Consultare a Comunitatii
(CICC);
- Realizarea de emisiuni radio si TV, articole, anunturi etc;
- Organizarea de actiuni socio-culturale in vederea promovarii unei imagini pozitive
a CNE Cernavoda si SNN;
- Asigurare interfata cu autoritatile publice locale pentru problemele legate de
functionarea CICC.

3.

Procese la interfata:
1.
2.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”: Implementarea cerintelor
Sistemului de Management in toate activitatile departamentului.
In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara ale CNE
Cernavoda”:Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea DSMRU a
cerintelor din reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea
centralei.

3.

In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea procesului de resurse umane si dezvoltare organizationala.

4.

In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
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responsabilitate si le include in propunerile de buget ale c departamentului .
-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata
a acestora.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile
fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara
cu situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste formularul
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare / reducere a sumelor de buget
aprobate pe capitole / articole / programe, inainte de executia acestora.

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

5. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul departamentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
departament (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul departamentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul departamentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca,
evaluarea eficacitatii pregatirii).

-

Pregatirea/ revizuirea planurilor de lectie, materialelor de curs (master) si predarea
cursului de RU pentru noii angajati (proceduri de resurse umane, legislatia muncii, CCM,
ROF, Regulamentul Intern al SNN etc.);

6. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau accident
care ar putea avea impact asupra mediului.
In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica
si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul
departamentului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
departamentuluii.

8. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
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-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul departamentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul departamentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

Stabileste incadrarea personalului departamentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din departament (categoria
B) efectueaza controlul medical periodic conform programului comunicat de
compartimentul responsabil cu activitatea de securitatea muncii.

9. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
departamentului.

-

Asigura participarea personalului departamentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

-

Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din departament a responsabilitatilor
specifice functiilor “Responsabilul cu inregistrarea informatiilor”.

10. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul de activitate al departamentului sunt incorporate in documentele din
responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatele activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele procedurale.

11. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii specifice pe aria de
responsabilitate a departamentului și o trimite catre Departamentul de Planificare
Strategica si Achizitii.

-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

12. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul departamentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului departamentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul departamentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

13. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
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-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor
la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.

14. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Se asigură că personalul departamentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
departamentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

15. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul departamentului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNN sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul
SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică
din cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin
mecanismele stabilite la nivelul Direcției.

16. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.

17. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile DSMRU (mobilier,
calculatoare, rechizite etc.);

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la Departamentul Servicii Suport
cererea de transport, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la Departamentul Servicii Suport
cererea de cazare pentru delegatii straini sau romani implicati in activitati de resurse
umane la CNE Cernavoda.

18. In cadrul procesului Managementul Riscului:
- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii departamentuluii;
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- identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care ar putea impiedica indeplinrea
acestora ;
- asigura completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul departamentului;
19. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;
- identifica functiile sensibile din cadrul departamentului, riscurile asociate acestora si nivelul
de sensibilitate al acestora;
- intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul departamentului si Lista personalului incadrat
pe functii sensibile;
- stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul departamentului;
- emite obiectivele specifice, derivate din obiectivele unitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;
- stabileste c anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
- identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
- efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
- implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
- elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de departament,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

3. Serviciul Resurse Umane – FCN Pitesti
3.1. Obiect de activitate
Serviciul Resurse Umane detine competenta specializata in activitatea de dezvoltare si gestiune
a resurselor umane, salarizare, precum si activitatile de relatii publice si deplasari externe la
nivelul sucursalei FCN Pitesti, fiind în subordinea directa a Directorului de Sucursala.
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Serviciul Resurse Umane este responsabil pentru implementarea strategiei de resurse umane la
nivelul sucursalei, in vederea atragerii, motivarii, dezvoltarii profesionale si cresterii
performantelor angajatilor.
Serviciul Resurse Umane asigura dezvoltarea unei functii eficiente de management al resurselor
umane, care sa promoveze un mediu bazat pe performanta, cu urmatoarele procese principale:
-

Asigura managementul resurselor umane:

-

Administrarea drepturilor salariale;

-

Dezvoltarea profesionala a personalulului angajat;

-

Comunicare relatii publice si deplasari externe;

-

Achizitii bunuri si servicii

3.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
1. In cadrul procesului
instruire:

Managementul resurselor umane /competenta, constientizare si

- Asigura organizarea si desfasurarea activitatii de recrutare, selectare pentru angajare si de
miscare a personalului potrivit cerintelor locului de munca, a strategiei de personal si a
reglementarilor in vigoare, prin comunicarea posturilor vacante, publicarea concursurilor,
verificarea actelor necesare angajarii, comunicarea rezultatelor concursurilor;
- Intocmeste documentele si formalitatile necesare in vederea angajarii, definitivarii,
promovarii, delegarii, detasarii si incetarii raporturilor de munca;
- Intocmeste dosarul de personal al salariatilor incadrati in cadrul sucursalei, dosar ce cuprinde
documente specifice de la angajare pana la incetarea contractului.
- Gestioneaza baza de date din registrul de evidenta electronica a salariatilor (REVISAL),
asigura actualizarea pemanenta si transmiterea registrului la Inspectoratul Teritorial de Munca
conform legislatiei aplicabile;
- Colaboreaza cu AJOFM, Casele Teritoriale de Pensii, in probleme de resurse umane, posturi
vacante, drepturi acordate persoanlului angajat, etc
- Elaboreaza decizii, referitoare la schimbarea locului de munca, functiei, definitivarea pe post,
promovare/avansare, sanctionare, desfacerea contractului individual de munca, etc;
- Elibereaza la cererea titularului toate documentele care atesta calitatea de salariat a
solicitantului, angajat sau fost angajat al sucursalei. Asigura confidentialitatea datelor cu
caracter personal al salariatului;
- Implementeaza in colaborare cu compartimentele din sucursula sistemul de evaluare a
performantelor profesionala individuale ale salariatiilor;
- Coordoneaza activitatea de evaluare a personalului din cadrul sucursulaei si intocmeste
raportul anual de evaluare;
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- Elaboreaza si implementeaza planul de succesiune pentru functiile de conducere in cadrul
sucursalei;
- Elaboreaza si gestioneaza dupa aprobare, organigrama si statul de functii ale sucursalei;
- Ofera consultanta si colaboreaza la elaborarea fisei postului cu toate compartimentele
sucursalei, in scopul intocmirii acesteia conform metodologiei de lucru stabilite prin procedura
in vigoare;
- Gestioneaza procesul de actualizare/evidenta a fiselor de post pentru personalul sucursalei.
- Solicita compartimentelor din cadrul sucursalei propuneri privind formarea si perfectionarea
profesionala, autorizarea/reautorizarea, atestarea/reatestarea angajatilor, pe care le centralizeaza
si analizeaza in vederea elaborarii Planului anul de Formare Profesionala;
- Elaboreaza Planul anul de Formare Profesionala si il supune spre aprobare Directorului de
Sucursala;
- Identifica si analizeaza ofertele furnizorilor de cursuri de formare si perfectionare profesionala
in colaborare cu compartimentele sucursalei carora le solicita punct de vedere;
- Solicita angajatilor care au participat la cursul de formare si perfectionare profesionala
transmiterea raportului de activitate si, dupa caz, copiile documentelor de atestare a participarii
la curs;
- Asigura realizarea Planului Anual de Formare Profesionala aprobat si monitorizeaza
cheltuielile, astfel incat sa nu depaseasca suma alocata din BVC;
- Realizeaza si intretine baza de date care sa cuprinda informatii referitoare la formarea
profesionala a salariatiilor.
- Elaborare/revizie materiale de pregatire (note de curs, prezentari ppt, seturi de intrebari) pentru
intelegerea metodelor si practicilor generale necesare bunei desfasurari a activitatii.
- Realizeaza seminarii pentru transferul de cunostinte asigurand nivelul necesar de cunostinte
salariatilor nou incadrati in vederea indeplinirii sarcinilor aferentei fisei postului.
- Evaluarea personalului participant la programele de training si seminarii.

2. In cadrul activitatilor de administrare a drepturilor salariale:
- Elaboreaza si transmite valoarea estimata a fondului de salarii necesar pentru acoperirea
drepturilor de natura salariala din aplicarea prevederilor din contractul individual de munca si
contractul colectiv de munca;
- Propune drepturile salariale la angajare, la schimbarea locului de munca, la trecerea pe o alta
functie sau ori de cate ori se impune acest lucru;
- Actualizeaza permanent baza de date cu personalul FCN si drepturile acestuia privind salariul
de incadrare, sporurile si alte drepturi in aplicatia informatica de calcul al salariilor;
- Urmareste aplicarea corecta a prevederilor din Contractul Colectiv de Munca si cele legale
privind elementele sistemului de salarizare pentru personalul sucursalei;
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- Intocmeste documentatia necesara pentru acordarea adaosurilor, premiilor, cadourilor
conform Contractului Colectiv de Munca si Protocoalelor;
- Intocmeste situatii de personal care cuprind drepturi salariale ale angajatilor (ex. Stat de functii
cu salariile de baza si sporuri);
- Intocmeste raportari statistice lunare, trimestriale, semestriale, anuale pentru INS;
- Tine evidenta actelor privind deducerile personale si a persoanelor aflate in intretinerea
salariatilor.
4
3. In cadrul procesului Controlul documentelor și înregistrărilor: Elaborare, analiza documente,
emitere, înregistrare, îndosariere și arhivare documente;
Procese la interfata:
1. In cadrul procesului Planificarea si monitorizarea SMI: Elaborare Fișe de proces, Rapoarte
de proces;
2. In cadrul procesului Evaluare SMI: Autoevaluarea activitatii compartimentului si
performantei proceselor de management gestionate de compartiment;
3. In cadrul procesului Managementul resurselor financiare: Elaborare NAF si Program anual
de investitii la nivel de compartiment;
4. In cadrul procesului Administrare IT: Postare în intranet de documente specifice
compartimentului;
5. In cadrul procesului Procurare: elaborare documentatie tehnica necesara achizitiilor
destinate compartimentului;
6. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
- Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul biroului.
- Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
- Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.
7. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

8.
-

In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
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-

fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective

4. Compartiment dezvoltare profesionala-si comunicare FCN Pitesti
Compartiment dezvoltare profesionala-si comunicare FCN Pitesti
-

-

-

Compartimentul formare profesionala – transfer cunostinte are ca responsabilitate
principala pregatirea interna a personalului din cadrul FCN.
Atributii, Competente, Responsabilitati
Elaborare/revizie materiale de pregatire (note de curs, prezentari, seturi de intrebari)
pentru intelegerea metodelor si practicilor generale necesare bunei desfasurari a
activitatii.
Realizeaza seminarii pentru transferul de cunostinte asigurand nivelul necesar de
cunostinte salariatilor nou incadrati in vederea indeplinirii sarcinilor aferentei fisei
postului.
Colaboreaza cu departamentul specializat din SNN in identificarea de oportunitati de
informare a publicului si de promovare a imaginii SNN pe plan local;
- Colaboreaza cu departamentul specializat din SNN la elaborarea produselor
comunicationale care privesc activitatea sucursalei;
- Asigura obtinerea aprobarilor necesare pentru vizitatorii externi privind accesul in
sucursala cu respectarea dispozitiilor in vigoare;
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-

- Intocmeste documentatia pentru deplasarile externe in interes de serviciu pentru
personalul sucursalei;
- Intocmeste documentatia pentru initierea si achizitia biletelor de avion/tren pentru
personalul care urmeaza sa se deplaseze in interesul serviciului;
- Gestioneaza rapoartele de deplasare a salariatiilor sucursalei care s-au deplasat in
strainatate;
- Asigura inregistrarea corespodentei receptionate prin intermediul tuturor canalelor de
corespodenta (fax, email, posta, etc);
- Asigura existenta unei baze de date la nivelul Directorului de sucursala privind
documentele intrate/iesite la nivel de sucursala;
- Asigura distribuirea documentelor repartizate pe directii/sectii/servicii/compartimente
indepedente;
- Asigura arhivarea corespondentei pe criterii care sa permita o identificare eficace;
- Asigura elaborarea si actualizarea procedurilor din domeniul de activitate.

5. Departamentul Pregatire si Autorizare Personal (DPAP)
Departamentul Pregatire si Autorizare Personal este responsabil cu pregatirea personalului in
vederea asigurarii calificarilor si competentelor necesare pentru exploatarea centralei in conditii
de maxima siguranta si eficienta economica. In acest scop sunt dezvoltate si implementate
programe de pregatire pentru toate categoriile de personal.

DPAP este subordonat Directorului de Operare din cadrul CNE Cernavoda.
DPAP cuprinde 5 compartimente (Serviciul Pregatire Exploatare, Serviciul Simulator, Serviciul
Pregatire Generala Teoretica si Practica, Serviciul Coordonare Programe de Pregatire si Biroul
de Pregatire Initiala si Autorizari,).

5.1. Obiect de activitate
5.1.1. Serviciul Pregatire Exploatare (SPEX)
Serviciul Pregatire Exploatare SPEX este responsabil pentru pregatirea personalului centralei,
cu precadere a celui de exploatare.
Are in componenta doua grupuri functionale majore:
- Pregatirea teoretica la clasa si practica la Simulator a personalului de exploatare cu cerinte de
autorizare CNCAN;
- Pregatirea teoretica la clasa si practica la Simulator a personalului de exploatare fara cerinte
de autorizare CNCAN;

5.1.2. Serviciul Simulator (SS)
Este responsabil de:
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- mentenanta software si hardware a simulatorului full-scope;
- implementarea la simulator a modificarilor de proiect din unitatea de referinta;
- actualizarea documentatiei de operare din camera de comanda a simulatorului;
- asigurarea suportului necesar personalului tehnic pentru a putea utiliza simulatorul full-scope
in testarea unor modificari de proiect propuse pentru unitatea de referinta;
- intretinerea echipamentelor de prezentare din DPAP.

5.1.3. Serviciul Pregatire Generala Teoretica si Practica
Are in componenta un singur grup functional care are ca responsabilitate principala pregatirea
interna a personalului centralei, ariile de responsabilitate fiind urmatoarele:
•

Pregatire in Stiinte Fundamentale

•

Pregatire in Tehnologie Nucleara

•

Pregatirea de baza pe Sisteme

•

Pregatire Tehnica

•

Pregatire in Management

•

Pregatire specifica privind tehnici si metode de pregatire a adultilor

•

Pregatire in WMS, AT, TE si DM

•

Pregatire IT

5.1.4. Serviciul Coordonare Programe de Pregatire
Este responsabil de:
- Coordonarea programelor de pregatire departamentale in vederea implementarii principiilor
ASP in activitatile de pregatire si evaluarea eficientei acestora.
- Planificarea si organizarea pregatirii personalului CNE Cernavoda in cadrul DPAP si prin
organizatii externe.
- Administrarea bazei de date Oracle Learning Management si raportare indicatori de pregatire.
- Activitati suport (administrare documentatie si inregistrari de pregatire).

5.1.5 Biroul Pregatire Initiala si Autorizari
Este responsabil de:
-

Pregatirea de Orientare pentru nou angajati si pregatirea personalului contractor;

-

Pregatire de Securitatea Muncii;

-

Pregatire avansata de Cultura de Securitate Nucleara;
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-

Pregatire Tehnica;

Pregatire pentru autorizare/reautorizare/ calificare/recalificare interna: in Sistemul
Autorizarii Lucrarilor, in Radioprotectie, in Metrologie Interna pentru Mijloace de Masura
Nereglementate, Manevranti Masini de Ridicat (macaragiu, stivuitorist, manevrant mecanisme
de ridicat, legator de sarcina etc.)

5.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
5.2.1. Serviciul Pregatire Exploatare (SPEX)
1.

In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:

-

Pregatire teoretica pe sistemele si procesele din centrala pentru personalul de operare.

-

Elaborare/revizie materiale de pregatire (note de curs, prezentari ppt, planuri de lectie,
scenarii de simulator, seturi de intrebari, ghiduri de corectare).

-

Administrarea si gestionarea activitatilor de examinare scrisa si practica interna.

-

Pregatire practica la simulator pentru personalul de operare.

-

Identificarea, analiza si testarea dupa solutionare a deficientelor legate de functionarea
simulatorului.

-

Realizarea analizei functiei si a sarcinilor, analize de nevoi de pregatire si analize de
performanta pentru personalul de operare;

-

Definirea/revizuirea obiectivelor de pregatire.

-

Evaluarea programului de pregatire pentru identificare zone ce necesita imbunatatiri.

-

Analiza evenimentelor de exploatare interne/externe in vederea incorporarii experientei de
exploatare in pregatire.

-

Analiza informatiilor din industrie referitoare la standarde noi, procese, practici de lucru sau
performanta si propunerea de actiuni de imbunatatire a programelor de pregatire din aria de
responsabilitate.

-

Pregatirea si organizarea sedintelor comitetelor de analiza si evaluare a programelor de
pregatire (TPRC 1 DEX, CRC 1.1 & 1.2);

-

Intocmire si transmitere la CNCAN a dosarelor de autorizare/reautorizare CNCAN.

-

Urmarirea si analizarea indicatorilor de performanta ai pregatirii personalului de exploatare
si elaborarea rapoartelor lunare SPEX.

-

Elaborarea rapoartelor trimestriale de stare de sanatate a programelor de pregatire ale
personalului de exploatare.

-

Evaluarea instructorilor PPLM din cadrul DEX pentru care SPEX asigura coordonarea
programelor de pregatire.
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-

Intocmirea ofertei anuale de cursuri si a programelor lunare de pregatire pentru personalul
de exploatare.

-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

2.
-

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”:
Indeplinirea responsabilitatilor specifice in cadrul Procesului de pregatire a personalului
centralei.

Procese la interfata:
1. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
- Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile SPEX.
2. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de Securitate nucleara ale CNE
Cernavoda”:
- Intocmeste, mentine si asigura transmiterea la CNCAN a dosarelor persoanelor ce urmeaza
o obtine Permis de Exercitare pentru activitati de exploatare in CCP a unei unitati nucleare,
a personalului de conducere si a personalului de pregatire specifica conform Normei
CNCAN NSN 14 si NSN 23.
-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SPEX a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.

3. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
- Desfasoara si asigura suport pentru activitatile de autoevaluare focalizata specifice zonei
Pregatire.
4. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
- Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performantelor,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.
5. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
- Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
6. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
- Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie
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-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul SPEX.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul SPEX.

7. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
- Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul SPEX si asigura
includerea acestuia in Fisa Postului.
-

Asigura ca personalul SPEX detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii
activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului SPEX in categoria de LEP corespunzatoare sarcinilor de
serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria A si B)
efectueaza controlul medical periodic conform programului comunicat de compartimentul
responsabil cu activitatea de securitatea muncii.

8. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
- Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
personalului SPEX.
-

Asigura participarea personalului SPEX la sesiunile de pregatire de raspuns la urgenta.

-

Asigura predarea lectiilor privitoare la Accidente Severe pentru tot personalul din cadrul
Structurii de Raspuns la Urgenta care are cerinte de pregatire pentru acest tip de curs.

-

Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiilor “Reprezentant Operare” si “Reprezentantul conducerii CNE Cernavoda
la Primaria Cernavodă/ Prefectura Constanta”.

9. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
- Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate SPEX.
-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate SPEX.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate SPEX.

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate de SPEX sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele procedurale.

10. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
- Asigura ca personalul SPEX respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in munca.
-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul SPEX este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

11. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
- Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
416

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

12. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
- Se asigură că personalul SPEX cunoaște regulile de securitate la incendiu și monitorizează
continuu respectarea acestora.
-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente SPEX pentru
asigurarea prevenirii incendiilor.

13.In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul SPEX.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata.

14.In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

15.In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de pregatire
administrate de SPEX (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport, in cazul in
care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare pentru delegatii
CNCAN implicati in activitati de evaluare in vederea autorizarii personalului CNE
Cernavoda.

5.2.2. Serviciul Simulator
Atributii, Competente, Responsabilitati
1.

In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:

-

Mentenanta software si hardware a simulatorului;

-

Suport activitati in Simulator pentru pregatire, operare, tehnic;

-

Reproducerea si analiza evenimentelor survenite in functionarea centralei;

-

Intretinerea sistemelor auxiliare simulatorului: audio-video, SAP si retea interna;

-

Asigurare necesar piese de schimb;
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-

Procurare/ Intretinere echipamente prezentare din DPAP

-

Actualizare si verificare periodica a documentatiei de operare in camera de comanda a
simulatorului

-

Mentenanta si suport tehnic pentru sistemele de videoproiectie din salile din Pavilionul 2
sau exterioare;

-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

2.
-

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
Implementarea cerintelor
compartimentului.

Sistemului

de

Management

in

toate

activitatile

Procese la interfata:
1. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara ale CNE
Cernavoda”:
- Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SS a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
2. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
- Asigurare suport pentru activitatile de autoevaluare focalizata specifice zonei “Pregatire”.
3. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
- Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
-

responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate
pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.
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4.
-

5.
6.

In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performantelor,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.
In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:

-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

7.

In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:

-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului comunicat de
compartimentul responsabil cu activitatea de securitatea muncii.

8.

In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:

-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

-

Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiilor “Reprezentantul conducerii CNE Cernavoda la Primaria Cernavodă/
Prefectura Constanta” si “Responsabil relatii publice la Primaria Cernavoda/ Prefectura
Constanta”.

-

Asigura conditiile necesare desfasurarii exercitiilor pentru situatii de urgenta la simulator;

9.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
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-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

10.

In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:

-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii și o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.

-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

11.

In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:

-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

12. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

13. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

14.In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.
Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
Administreaza reteaua de calculatoare a simulatorului si sistemele de calcul aferente;
Identifica necesitatile software si gestioneaza produsele software specifice Simulatorului;
Efectueaza backup si gestioneaza echipamentele de backup (discuri, benzi).
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-

15.

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.
In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:

-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

16.

In cadrul procesului “Activitati administrative”:

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport, in cazul in
care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare pentru delegati
straini sau romani, daca este necesar.

-

Transmite Servicului Administrativ cererile pentru procurarea dotarilor necesare in spatiile
de lucru ale compartimentului.

17.

In cadrul procesului de “Control al configuratiei de proiectare”:

-

Solutionarea cererilor de modificare software si hardware la simulator.

-

Administrarea bazelor de date aferente cererilor de modificare la simulator, a modificarilor
de proiect si a analizei tranzientilor din unitatea de referinta.

-

Analizeaza impactul modificarilor de proiect propuse de inginerii de sistem din Unitatea 1
asupra configuratiei simulatorului si ia in evidenta acele modificari cu impact la simulator,
la emiterea documentatiei modificarilor.

-

Initiaza o cerere de modificare cu termen de implementare la simulator de 24 de luni de la
implementarea in Unitatea 1, la finalizarea documentatiei modificarii, conform SI-01365T028 - Pachetul de Modificare a Proiectului.

-

Proiectare si executie modificari hardware.

4.2.3. Serviciul Pregatire Generala Teoretica si Practica (SPGTP)
1.

In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:

-

Definirea/revizuirea obiectivelor de pregatire rezultate in urma analizei necesitatilor de
pregatire, analizei de performanta, a actiunilor din Rapoartele de evaluare, observare,
RCA/RAC etc.

-

Elaborare/ revizie materiale de pregatire (note de curs, prezentari ppt, planuri de lectie,
seturi de intrebari, ghiduri de corectare);

-

Predare cursuri conform planificarii anuale/lunare de nivel baza si avansat;
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-

Administrare teste de evaluare;

-

Analizare feedback de la cursanti;

-

Evaluarea eficientei materialelor de pregatire;

-

Completarea rapoartelor de pregatire, foi de note, rapoarte de evaluare si alte formulare
interne conform procedurilor interne de pregatire;

-

Analiza evenimentelor de exploatare interne/ externe in vederea incorporarii experientei de
exploatare in pregatire;

-

Analiza informatiilor din industrie referitoare la standarde noi, procese, practici de lucru
sau performanta si propunerea de actiuni de imbunatatire a programelor de pregatire din aria
de responsabilitate;

-

Observarea pregatirii;

-

Administrare pregatire in format CBT pentru personalul centralei.

-

Coordonarea activitatilor desfasurate in scopul desfasurarii corespunzatoare a transferului
de cunostinte si indemanari;

-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care
desfasoara activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din
aria de responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea
eficacitatii pregatirii).

2.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:

-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;

-

Elaborarea/ revizia Plan Performante Umane-DPDRU;

-

Participare in Comitetul de Lucru Performante Umane;

-

Stabilirea programului de imbunatatire a performantelor umane pentru instructori;

-

Alte activitati: participare la sedinte Performante Umane, realizare autoevaluari focalizate
etc.

Procese la interfata:
1. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
- Identificarea necesitatilor de documentare si gestionarea deficientelor/ actiunilor emise
pentru activitatile aferente controlului documentelor;
-

Coordonarea activitatii de elaborare documentatie;
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-

Identificarea cerintelelor legislative necesar a fi mentionate in documentatia DPAP si
colectarea cerintelor legislative identificate de catre DDMSM si alte surse;

-

Centralizarea tuturor cerintelor privind necesitatile de elaborare sau revizuire a unui
document emis de catre DPAP si transmite sefului compartimentului din care face parte
elaboratorul pentru implementarea lor in documentele afectate;

-

Urmarirea, in aplicatie, a stadiului verificarii/ aprobarii documentelor controlate ce au fost
emise/revizuite;

-

Verificarea documentelor controlate transmise in analiza, prin AT, de alte compartimente
ale centralei;

-

Asigurarea analizei periodice, respectiv reviziei procedurilor din aria de responsabilitate;

-

Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

Verificarea incorporarii in documentele din responsabilitate a cerintelor din legislatia,
normele, standardele, reglementarile nou aparute in domeniul lor de activitate;

-

Asigurarea inregistrarii si arhivarii rezultatelor activitatilor desfasurate in conformitate cu
cerintele procedurale.

2. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleare ale CNE
Cernavoda”:
- Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SPGTP a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
3. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
- Desfasurarea activitatilor specifice pentru fereastra de autoevaluare din responsabilitatea
SPGTP si asigurarea suportului pentru activitatile de autoevaluare focalizata specifice zonei
Pregatire.
4. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
- Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.
5. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
- Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
6. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
- Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.
-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.
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-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

7. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
- Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.
-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului comunicat de
compartimentul responsabil cu activitatea de securitatea muncii.

8. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
- Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.
-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

-

Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiilor “Reprezentantul conducerii CNE Cernavoda la Primaria Cernavodă/
Prefectura Constanta” si “Responsabil relatii publice la Primaria Cernavoda/ Prefectura
Constanta”.

9. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
- Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca;
-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

10. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
- Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;
-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

11. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
- Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;
-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
424

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
12. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
- Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;
-

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;
- Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.
13. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport, in cazul
in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

4.2.4. Serviciul Coordonare Programe de Pregatire (SCPP)
1.

In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:

Coordonarea echipelor de analiza a functiei si efectuarea de Analize de Nevoi de
Pregatire si Analize de Performanta care vizeaza programele de pregatire pentru care SCPP
asigura coordonarea.
Asigurarea suportului pentru realizarea analizei de nevoi de pregatire generate de modificarea
proiectului centralei.
Verificarea Cerintelor de Pregatire Specifice Postului elaborate pentru personalul
centralei.
Verificarea din punct de vedere ASP a materialelor de pregatire elaborate de
compartimentele centralei.
-

Analiza cererilor de exceptare de la pregatire solicitate pentru personalul centralei.

Monitorizarea, analiza si raportarea datelor de performanta ale pregatirii obtinute din
evaluarea activitatilor de pregatire de catre cursanti, sefi de compartimente, personal de
conducere si instructori.
Intocmirea programului de observare a activitatii de pregatire, urmarirea, analiza si
raportarea rezultatelor acestui program.
Urmarirea si analizarea indicatorilor de performanta ai pregatirii si elaborarea
rapoartelor lunare DPDRU.
-

Elaborarea rapoartelor trimestriale de stare de sanatate a programelor de pregatire.

Pregatirea materialelor si organizarea sedintelor TOC, TPRC si CRC, inregistrare si
implementare actiuni rezultate.
Proiectarea si dezvoltarea materialelor de pregatire pentru calificarea instructorilor
PPLM, mentori, coordonatori de pregatire si mentinerea la zi a acestora.
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Predarea cursurilor de pregatire pentru calificarea instructorilor PPLM, mentori,
coordonatori de pregatire.
Evaluarea instructorilor PPLM din cadrul compartimentelor pentru care SCPP asigura
coordonarea programelor de pregatire.
Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati
in cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.
Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/ Ghidurilor
de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din aria de
responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii
pregatirii).
-

Intocmirea ofertei anuale de cursuri si a programelor lunare de pregatire.

Notificarea sefilor de compartimente si a cursantilor pentru asigurarea participarii la
cursuri.
-

Administrarea Aplicatiei Oracle Learning Management.

-

Administrarea bazei de date ANP/ AP.

Administrarea inregistrarilor de pregatire pentru personalul CNE Cernavoda si
personalul contractor.
Asigurare inscriere personal CNE Cernavoda si personal contractor la cursurile de
pregatire, reprogramare sau anulare cursuri pe baza cererilor aprobate.
-

Administrarea documentelor master ale cursurilor, tiparite si in forma electronica.

-

Asigurarea necesarului de materiale de pregatire pentru cursanti.

-

Pastrarea si actualizarea dosarelor personale de pregatire.

-

Administrarea tuturor inregistrarilor hard generate de procesul de pregatire.

Elaborarea si gestionarea documentelor de deplasare in strainatate pentru pregatire,
sedinte tehnice, workshop-uri etc.
-

Administrarea bazelor de date “PREG-EXT” si “Rapoarte de deplasare”.

2.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”:

Indeplinirea responsabilitatilor specifice responsabilului Procesului de pregatire a
personalului centralei.
Procese la interfata:
1. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
Implementarea
compartimentului.

cerintelor

Sistemului
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2. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara ale CNE
Cernavoda”:
Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SCPP a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
3. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Asigura autoevaluarea procesului de pregatire a personalului centralei.
4. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:

-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de

responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.
Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a
acestora.
Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile
fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata.
Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara
cu situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.
Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate pe
capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.
-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

5.

In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:

Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
6. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
7. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.
Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.

427

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
8.In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.
Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.
Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP
corespunzatoare sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din
compartiment (categoria A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului
comunicat de compartimentul responsabil cu activitatea de securitatea muncii.
9.In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.
Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.
Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiilor “Reprezentantul conducerii CNE Cernavoda la Primaria Cernavodă/
Prefectura Constanta” si “Responsabil relatii publice la Primaria Cernavoda/ Prefectura
Constanta”.
10.In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute
in domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.
Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.
11.In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii de pregatire și o trimite
catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.
-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

12.In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.
Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate
si securitate in munca.
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Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii
in munca.
13.In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea
solutiilor la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.
Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.
14.In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.
Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
15.In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.
16.In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.
Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.
17.In cadrul procesului “Activitati administrative”:
Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de pregatire
administrate de DPAP (mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);
Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport, in cazul
in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.
Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati de pregatire la CNE Cernavoda.
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5.2.5. Biroul Pregatire Initiala si Autorizari (BPIA)
1.

In cadrul procesului de pregatire a personalului Centralei:

Stabilirea/revizuirea obiectivelor de pregatire rezultate in urma analizei necesitatilor de
pregatire, analizei de performanta, a actiunilor din Rapoartele de evaluare, observare,
RCA/RAC etc.
Elaborare/revizie materiale de pregatire (note de curs, prezentare, transparente, planuri
de lectie, bancuri de intrebari, ghiduri de corectare);
-

Predare cursuri conform planificarii anuale/lunare;

-

Administrare teste de evaluare;

-

Analizare feedback de la cursanti;

-

Evaluarea eficientei materialelor de pregatire;

Completarea rapoartelor de pregatire, foi de note, rapoarte de evaluare si alte formulare
interne conform procedurilor interne de pregatire;
Analiza evenimentelor de exploatare interne/externe in vederea incorporarii experientei
de exploatare in pregatire;
Analiza informatiilor din industrie referitoare la standarde noi, procese, practici de lucru
sau performanta si propunerea de actiuni de imbunatatire a programelor de pregatire din aria de
responsabilitate;
Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati
in cadrul compartimentului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care
urmeaza sa le execute.
Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/ Ghidurilor
de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din aria de
responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii
pregatirii).
-

Observarea pregatirii.

2.

In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:

Implementarea
compartimentului.
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3.
In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara ale CNE
Cernavoda”:
Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea BPIA a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
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Procese la interfata:
1. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigurarea suportului pentru activitatile de autoevaluare focalizata specifice zonei
Pregatire.
2. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performantelor,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
3. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
4. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.
Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.
Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
5. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.
Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.
Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP
corespunzatoare sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din
compartiment (categoria A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului
comunicat de compartimentul responsabil cu activitatea de securitatea muncii.
6. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.
Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.
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Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiilor “Reprezentantul conducerii CNE Cernavoda la Primaria Cernavodă/
Prefectura Constanta” si “Responsabil relatii publice la Primaria Cernavoda/ Prefectura
Constanta”.
7. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute
in domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.
Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.
8. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.
Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate
si securitate in munca.
Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii
in munca.
9. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea
solutiilor la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.
Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.
10. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.
Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
11.

In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:

-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
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cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.
12.

In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.
Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.
13.

In cadrul procesului “Activitati administrative”:

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport, in cazul
in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.
Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare pentru
delegati straini sau romani, daca este necesar.
Transmite Servicului Administrativ cererile pentru procurarea dotarilor necesare in
spatiile de lucru ale compartimentului.
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CAPITOLUL VIII – INVESTITII

1. Directia Dezvoltare Investitii – SNN Sediul Central
• Departament Suport Proiecte Strategice
• Departament Managementul Proiectelor
2. Departamentul Dezvoltare Investitii–Sucursala CNE Cernavoda
3. Departament Instalatie Detritiere – Sucursala CNE Cernavoda
4. Serviciu Planificare Productie si Investitii–Sucursala FCN Pitesti
5. Compartiment Urmarire Investitii – FCN Pitesti
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1.

Directia Dezvoltare Investitii – SNN sediul central
1.1.

Obiect de activitate

Directia Dezvoltare Investitii, este directia specializata a SNN, in subordinea Directorului
General Adjunct, care are drept scop:
-

fundamentarea necesarului anual de resurse financiare pentru activitatea de investitii la
lucrarile din programul de energetica nucleara, inclusiv administrarea fondurilor aprobate;

-

atingerea obiectivelor proiectelor de investitii, implementarea acestora in termenele
planificate, in limitele bugetelor aprobate si la nivelul de calitate conform cerintelor de
calitate legale si prevazute prin contractele incheiate, cu respectarea stricta a cerintelor de
securitate nucleara;

-

promovarea principalelor proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii;

-

vizarea documentele de initiere a proiectelor de investitii la nivel SNN Executiv
avizarea graficele proiectelor de investitii
avizarea rapoartelor de acceptare a studiilor emise intern/extern prentru proiectele de
investitii initiate la nivelul SNN Ex
urmarirea progresului proiectelor de dezvoltare si de investitii si formalizarii continue a
interactiunilor cu entitatile care deruleaza proiectele de investitii;

-

-

asigurarea unei interfete eficiente si a unui suport permanent intre managementul SNN si
entitatile care deruleaza investitiile (CNE Cernavoda, FCN Pitesti, EnergoNuclear si altele
in viitor);
asigurarea interfetelor in cadrul proiectelor din investitii cu autoritatile de reglementare;
promovarea si coordonarea activitatilor specifice implementarii Proiectului Unitatile 3 si 4
CNE Cernavoda;

-

asigurarea de suport pentru EnergoNuclear in faza de set-up si ulterior, in faza de
functionare a companiei; Aceasta activitate de suport se preconizeaza a avea un caracter de
durata, constituindu-se ca o parte din interfata functionala dintre SNN si EnergoNuclear, si
anume in zona de project management;

-

coordonarea activitatilor legate de derularea proiectelor de cooperare/asistenta tehnica cu
organizatii interne si externe din domeniu pentru proiectul de retehnologizare U1 si alte
proiecte strategice;

-

analizarea diverselor proceduri si documentatii tehnice specifice transmise in ancheta in
legatura cu proiectul de retehnologizare U1 si alte proiecte strategice si de dezvoltare;

-

asigurarea interfetei cu compartimentele tehnice pentru pregatirea caietelor de sarcini si
derularea procedurilor de achizitii pentru proiectul de retehnologizare U1 si alte proiecte
strategice si de dezvoltare;

-

urmarirea transmiterii rapoartelor si documentelor catre organismele nationale si
internationale in legatura cu proiectul de retehnologizare U1 si alte proiecte strategice;

-

gestionarea programului de asigurare de raspundere civila la nivelul societatii.
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Directia Dezvoltare Investitii detine in componenta 2 departamente:

1.1.1. Departamentul Suport Proiecte Strategice
-

asigura coordonarea interfetelor dintre societate si organismele si agentiile
guvernamentale si internationale in scopul implementarii Proiectului U3&U4 si
monitorizarea tuturor aspectelor ce tin de managementul proiectului astfel incat
conducerea executiva a SNN sa adopte strategia si tactica proiectului.
- asigura suport si coordonarea interfetelor dintre managementul SNN si entitatile care
deruleaza investitiile (CNE Cernavoda, FCN Pitesti, EnergoNuclear si altele in viitor);
1.1.1.1.Serviciul Interfete Externe Retehnologizare (SIER) din componenta Departmentului
Suport Proiecte Strategice
- Asigura suport si coordonarea interfetelor dintre managementul SNN si entitatile care
deruleaza investitiile (CNE Cernavoda, FCN Pitesti, EnergoNuclear si altele in viitor)
- Asigura coordonarea activitatilor legate de derularea proiectelor de cooperare/asistenta
tehnica cu organizatii interne si externe din domeniu pentru proiectul de retehnologizare U1
si alte proiecte strategice;
- Asigura analizarea diverselor proceduri si documentatii tehnice specifice transmise in
ancheta in legatura cu proiectul de retehnologizare U1 si alte proiecte strategice;
- Asigura interfeta cu compartimentele tehnice pentru pregatirea caietelor de sarcini si
derularea procedurilor de achizitii pentru proiectul de retehnologizare U1 si alte proiecte
strategice;
- Asigura urmarirea transmiterii rapoartelor si documentelor catre organismele nationale si
internationale in legatura cu proiectul de retehnologizare U1 si alte proiecte strategice;
- Asigura suport in derularea contractelor de investitii si de dezvoltare

1.1.2. Departamentul Managementul Proiectelor
Are ca misiune:
- promovarea si asigurarea suportului de specialitate pentru principalele proiecte de
dezvoltare şi de investiţii ale societatii;
- definirea si implementarea unui program de asigurari profesionale la nivelul societatii.
- elaborarea notei de identificare a necesitatii unui proiect nou
- derularea proiectelor de investitii si de dezvoltare din sfera de activitate de la etapa
Studiu de Prefezabilitate/Fezabilitate si pana la Receptia PIF/Finala.
-

nominalizarea personalului din departament in echipele de coordonare a proiectelor
avizarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii la nivel SNN Executiv
realizarea si vizarea graficelor proiectelor de investitii
redactarea si vizarea rapoartelor de acceptare a studiilor emise intern/extern prentru
proiectele de investitii initiate la nivelul SNN Executiv
- elaborarea si avizarea planului de management al proiectului
- propune si avizeaza componenta echipei de coordonare a proiectului
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1.2.
Atributii, Competente, Responsabilitati – Directia Dezvolatare
Investitii
-

coordonarea conducerii procesului de investitii de la nivelul sucursalelor SNN

-

Asigurarea promovarii principalelor proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii;

-

Asigurarea monitorizarii derularii programelor de investitii, elaborarea si actualizarea
procedurilor de interfata cu departamentele din cadrul sucursalelor cu atributii in domeniul
investitiilor;

-

Coordonarea elaborarii documentatiilor specifice si asigurarea secretariatului Comitetului
Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii constituit la nivelul
Consiliului de Administratie;

-

Coordonarea activitatilor aferente proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, inclusiv
activitatile ce deriva din calitatea de actionar al SNN in S.C. EnergoNuclear S.A.;

-

Coordonarea altor proiecte speciale conform deciziei Directorului General sau Directorului
General Adjunct;

-

Coordonarea activitatilor legate de plasarea si derularea contractelor (politelor) de
asigurare aferente activitatilor (asigurarea de nuclear – proprietate si raspundere civila fata
de terti pentru daune nucleare), personalului si conducerii societatii (asigurarea de
raspundere a civila a administratorilor si directorilor), in colaborare cu departamentele de
specialitate din SNN, inclusiv prin asigurarea interfetei cu firmele de asigurare si brokeraj
implicate in aplicarea politelor de asigurare, atat in situatii curente, cat si in situatii de
pagube si recuperare a acestora;

-

Asigurarea rapoartelor si a sintezelor privind promovarea, implementarea si derularea
principalelor proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii;

-

Coordonarea organizarii sedintelor de analiza la nivelul executivului SNN ce privesc
principalele proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii;

-

Asigurarea planificarii necesarului de resurse pentru promovarea, implementarea si
derularea principalelor proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii.

1.2.1. Departamentul Suport Proiecte Strategice
-

coordonarea activitatilor necesare implementarii Proiectului U3-U4;

-

coordonarea activitatilor ce deriva din calitatea SNN de actionar unic al EnergoNuclear
S.A.;

-

elaborarea de documente specifice necesare gestionarii interfetelor societatii cu
organismele si agentiile guvernamentale si internationale care au responsabilitati in
elaborarea si implementarea politicilor si strategiilor nationale / internationale relevante
pentru Proiectul U3-U4;

-

intocmire

documentatii

specifice

indeplinirii
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inmatricularea societatii de proiect, coordonare activitati guvernanta corporativa si
obtinere aprobari de la organele decizionale ale SNN in legatura cu aspectele
decizionale la nivelul societatii de proiect care necesita votul SNN.
-

asigura suport entitatilor care deruleaza investitiile (CNE Cernavoda, FCN Pitesti,
EnergoNuclear si altele in viitor);
asigura coordonarea interfetelor dintre managementul SNN si entitatile care deruleaza
investitiile (CNE Cernavoda, FCN Pitesti, EnergoNuclear si altele in viitor);
activitati legate de derularea proiectelor de cooperare/asistenta tehnica cu organizatii
interne si externe din domeniu pentru proiectul de retehnologizare si alte proiecte
strategice;

Procese in interfata:
1. In cadrul procesului Resurse Umane:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Strategie Resurse Umane, referitoare la: actualizarea
structurii organizatorice / Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) / fiselor
de post, recrutarea / selectionarea / angajarea / promovarea personalului, integrarea
noilor angajati, intocmirea si furnizarea pontajul, fundamentarea si monitorizarea
indicatorilor de performanta, evaluarea rezultatelor personalului, pregatirea si
perfectionarea personalului, etc.;
2. In cadrul procesului Managementul resurselor financiare:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Financiara, referitoare la: elaborarea si alocarea bugetului
de cheltuieli, decontarea drepturilor si beneficiilor salariale (energie electrica / termica,
transport, tichete masa / vacanta), avizarea si decontarea deplasarilor / delegatiilor /
actiunilor de odihna si refacere, alocarea mijloacelor auto pentru deplasari, alocarea
mijloacelor de inventar, birotica si papetarie, arhivarea documentelor, etc.;
3. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

4. In cadrul procesului Evaluarea Sistemului de Management:
- respecta prevederile si efectueaza autoevaluarea conforma documentatiei Sistemului de
Management (politici, manual, proceduri, instructiuni, etc.) aplicabil in SNN Sediul Central;
5. In cadrul proceselor Controlul Proceselor si Produselor, Controlul neconformitatilor; actiuni
corective preventive, Controlul documentelor si inregistrarilor:
- furnizeaza informatiile solicitate in cadrul misiunilor de audit de calitate;
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- agreaza si implementeaza masuri corective de imbunatatire a calitatii;
6. In cadrul procesului Achizitii:
- participa la intocmirea documentatiei necesare achizitiilor stabilite in cadrul proiectelor de
investitii;
- asigurara derularea contractelor de produse, servicii si lucrari din responsabilitatea
departamentului;
- participa la evaluarea ofertelor de produse, servicii si lucrari primite de la
furnizori/contractori destinate proiectelor de investitii;
- participa la perfectarea contractelor pentru proiectele de investitii;
- furnizeaza la sfarsit de an necesarul de achizitii pentru intocmirea Programului Anual de
Achizitii Sectoriale (PAAS) pentru anul urmator;
7. In cadrul procesului Control Financiar de Gestiune si Actiuni de Verificare, Indrumare,
Optimizare Activitati de Control Intern la solicitarea persoanelor cu atributii de control
financiar de gestiune, asigura:
punerea la dispozitie a actelelor, documentelor si
inscrisurilor solicitate; accesul in toate locurile de pastrare si gestionare a bunurilor
materiale si banesti supuse controlului; furnizarea de informatii si explicatii verbale si/sau
in scris, dupa caz, in legatura cu obiectul actiunii de control financiar de gestiune;
prezentarea pentru control a valorilor de orice fel care intra sub incidenta controlului;
eliberarea, potrivit legii, a documentelor solicitate in original sau copii certificate; sprijinul
si conditiile necesare bunei desfasurari a actiunilor de control si sa dea concursul pentru
clarificarea constatarilor; semnarea actului de control cu sau fara obiectii, conform legii.

8. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;
- identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;
- intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;
- stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;
- emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;
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- stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
- identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
- efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
- implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
- elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.
9. In cadrul procesului Management IT si telecomunicatii:
-

furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor din cadrul proceselor IT, referitoare la: alocarea tehnicii de calcul, suport tehnic,
asigurarea securitatii fizice si a informatiei, etc.;

10. In cadrul procesului Situatii de Urgenta:
- participa la instruiri si testari periodice in domeniul situatiilor de urgenta;
- intretine si actualizeaza fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta;
11. In cadrul procesului Juridic:
- solicita si obtine opinii juridice / avize de legalitate, necesare in desfasurarea activitatii
curente a departamentului;

1.2.2. Departamentul Managementul Proiectelor
In cadrul procesului Managementul proiectelor:
- elaborarea documentatiilor specifice si asigurarea secretariatului Comitetului Consultativ
pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii;
- monitorizarea derularii programelor de investitii asigurand interfata cu directiile de
specialitate din cadrul societatii;
- derularea proiectelor de investitii si de dezvoltare din sfera de activitate;
- intocmirea de situatii si raportari specifice activitatilor de investitii;
- elaborarea si actualizarea procedurilor de interfata cu departamentele din cadrul sucursalelor
cu atributii in domeniul investitiilor;
- promovarea si desfasurarea activitatilor legate de incheierea si derularea politelor de
asigurare aferente activitatilor, personalului si conducerii societatii, in colaborare cu
departamentele de specialitate din SNN Sediul Central sau din sucursalele societatii;
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- asigurarea interfetei cu firmele de asigurare si brokeraj implicate in contractele de asigurare,
atat in situatii curente, cat si in situatii de pagube si recuperare a acestora;
- elaborarea documentatiei de notificare a CNCAN cu privire la reinnoirea, derularea,
modificarile, rezultatele auditarilor sau altor controale efectuate in legatura cu polita de
asigurare de raspundere civila pentru daune nucleare;
- asigura transmiterea raportarilor (mediu, securitate nucleară, financiare) către institutiile
finantatoare, in conformitate cu obligaţiile asumate de SNN prin conventiile de credit
extern.

Procese in interfata:
1. In cadrul procesului Resurse Umane:
•

furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Strategie Resurse Umane, referitoare la: actualizarea
structurii organizatorice / Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) / fiselor
de post, recrutarea / selectionarea / angajarea / promovarea personalului, integrarea
noilor angajati, intocmirea si furnizarea pontajul, fundamentarea si monitorizarea
indicatorilor de performanta, evaluarea rezultatelor personalului, pregatirea si
perfectionarea personalului, etc.;

- In cadrul procesului Managementul resurselor financiare:
•

furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Financiara, referitoare la: elaborarea si alocarea
bugetului de cheltuieli, decontarea drepturilor si beneficiilor salariale (energie electrica
/ termica, transport, tichete masa / vacanta), avizarea si decontarea deplasarilor /
delegatiilor / actiunilor de odihna si refacere, alocarea mijloacelor auto pentru
deplasari, alocarea mijloacelor de inventar, birotica si papetarie, arhivarea
documentelor, etc.;

- In cadrul procesului Managementul Riscului:
•

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii departamentului;

•

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul departamentului;

- In cadrul procesului Evaluarea Sistemului de Management:
•

respecta prevederile si efectueaza autoevaluarea conforma documentatiei Sistemului de
Management (politici, manual, proceduri, instructiuni, etc.) aplicabil in SNN Sediul
Central;

- In cadrul proceselor Controlul Proceselor si Produselor, Controlul neconformitatilor; actiuni
corective preventive, Controlul documentelor si inregistrarilor:
•

furnizeaza informatiile solicitate in cadrul misiunilor de audit de calitate;

•

agreaza si implementeaza masuri corective de imbunatatire a calitatii;
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- In cadrul procesului Achizitii:
•

furnizeaza la sfarsit de an necesarul de achizitii pentru intocmirea Programului Anual
de Achizitii Sectoriale (PAAS) pentru anul urmator;

•

intocmeste documentatia pentru initierea achizitiei / atribuire si derularea contractelor
de achizitii;

- In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
•

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM);

•

efectueaza autoevaluarea SCIM si furnizeaza propuneri pentru Programul de
Dezvoltare SCIM;

•

furnizeaza informatii in scopul raportarii si cascadarii obiectivelor generale /
specifice si a indicatorilor de performanta aferenti;

•

furnizeaza informatii in scopul intretinerii listei de functii sensibile;

- In cadrul procesului Management IT si telecomunicatii:
•

furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de
rezultatele activitatilor din cadrul proceselor IT, referitoare la: alocarea tehnicii de
calcul, suport tehnic, asigurarea securitatii fizice si a informatiei, etc.;

- In cadrul procesului Situatii de Urgenta:
•

participa la instruiri si testari periodice in domeniul situatiilor de urgenta;

•

intretine si actualizeaza fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de
urgenta;

- In cadrul procesului Juridic:
•

2.

solicita si obtine opinii juridice / avize de legalitate, necesare in desfasurarea
activitatii curente a departamentului;

Departamentul Dezvoltare Investitii – CNE Cernavoda
2.1.

Obiect de activitate:

Departamentul Dezvoltare Investitii are ca obiect de activitate realizarea proiectelor din Planul
de investitii al CNE Cernavoda (implementarea acestora la termenele planificate, in limitele de
buget aprobate, la nivelul de calitate stabilit, cu respectarea cerintelor legale si de securitate
nucleara).
Rolurile si responsabilitatile de baza ale Departamentului Dezvoltare Investitii sunt
urmatoarele:
-

Pentru faza de conceptie (identificare si aprobare) proiect: Asigura avizarea documentatiei
de initiere-aprobare proiect care include obiectivele si modul de implementare propuse;
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-

Pentru fazele de planificare si implementare proiect
o Elaborare plan de implementare (proiectare si executie) proiect;
o Coordonare si supraveghere executie proiect;
o Monitorizare si control executie proiect.

-

Pentru faza de inchidere proiect: Receptie si inchidere proiect.

DDI este subordonat direct Directorului CNE Cernavoda.
Din punct de vedere organizational, Departamentul Dezvoltare Investitii este impartit in trei
servicii, fiecare acoperind (din punct de vedere al responsabilitatii) domenii specifice, dupa cum
urmeaza :

2.1.1. Serviciul Coordonare Program de Investitii
Este responsabil de:
-

Coordonarea derularii proiectelor din cadrul programului de modernizari, imbunatatiri si
investitii al CNE Cernavoda;

-

Planificarea coordonata, bugetarea si activitatile suport necesare la nivelul programului de
modernizari, imbunatatiri si investitii al CNE Cernavoda;

-

Urmarirea si raportarea stadiilor de realizare ale proiectelor din cadrul programului de
modernizari, imbunatatiri si investitii al CNE Cernavoda si a indicatorilor de performanta
aferenti programului.

2.1.2 Serviciul Implementare Proiecte
Este responsabil de:
-

Evaluarea si pregatirea executiei lucrarilor proiectelor de investitii asigurand respectarea
cerintelor de calitate, respectiv a cerintelor organismelor de reglementare si asigurarte
interfata cu Departamentul Control Lucrari in procesul de planificare a acestora;

-

Supravegherea lucrarilor aferente proiectelor de investitii, a personalului contractant si
urmarirea aderentei la planul de implementare.

2.1.3 Serviciul Suport Proiectare pentru Investitii
este responsabil pentru: Asigurarea derularii activitatilor de inginerie din cadrul proiectelor de
investitii externe centralei si/sau pentru scopul nou al proiectelor care vizeaza realizarea unor
obiective noi a caror executie implica si activitati la interfata cu sisteme, structuri, componente
(SSC) ale centralei.

2.2

Atributii, Competente, Responsabilitati

1. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
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-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

2. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

fac propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmesc Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emit obiectivele specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care fac parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabilesc anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

2.3 Serviciul Coordonare Program de Investitii (SCPI)
1. In cadrul procesului “Administrarea proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
-

Colaboreaza la elaborarea documentelor de initiere/ verifica notele conceptuale aferente
proiectelor identificate in cadrul CNE Cernavoda si acorda suport solicitantilor in obtinerea
aprobarilor acestora;

-

Asigura desemnarea echipelor de proiect, si coordonarea acestora;

-

Asigura derularea etapelor proiectului aprobat, prin echipa de coordonare a proiectului;

-

Intocmeste graficele, planurile de implementare aferente proiectelor;
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-

Coordoneaza identificarea autorizatiilor necesare realizarii proiectului si elaborarea
documentatiei suport necesara obtinerii acestora, asigura suport responsabililor de
autorizatii si se asigura de obtinerea acestora;

-

Coordoneaza activitatile de pregatire a pachetului cu documentatii de achizitie aferente
implementarii proiectului;

-

Coordoneaza activitatile legate de documentarea/ fundamentarea si executia proiectului
corelat cu graficul si bugetul aprobat;

-

Analizeaza, monitorizeaza si raporteaza stadiile proiectelor;

-

Coordoneaza documentarea modificarilor fata de solutiile aprobate si urmareste aprobarea
acestora;

-

Coordoneaza si controleaza activitatea de executie urmarind respectarea obiectivelor
proiectului, graficului stabilit si bugetului aprobat;

-

Urmareste cheltuielile efectuate pe proiecte si vizeaza documentele de receptie
premergatoare platilor;

-

Coordoneaza executia si acceptarea testelor de punere in functiune, elaborarea
documentatiei de punere in functiune;

-

Coordoneaza pregatirea si organizarea receptiei obiectivelor si inchiderea acestora;

-

Raporteaza indicatorii de performanta si stadiile de realizare ale programului de
modernizari, imbunatatiri si investitii al centralei in formatul si la termenele stabilite si
propune actiuni de imbunatatire/corectare necesare.

2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor la CNE Cernavoda”:
-

Indeplinirea responsabilitatilor specifice
proiectelor de investitii la CNE Cernavoda.

responsabilului

procesului

administrarea

-

Stabileste persoane de contact pentru procesele in care este implicat pentru a asigura
coordonarea activitatilor din cadrul compartimentului in vederea sustinerii acelor procese.

3. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea procesului administrarea proiectelor de investitii la CNE Cernavoda.
4. In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”: Asigura coordonarea tehnica a
programului de colaborare cu organizatia COG pe proiecte comune “Joint Projects and
Services”.
5. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;

-

Dezvoltarea programului de modernizari, imbunatatiri si investitii al CNE Cernavoda

6.

In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara ale CNE
Cernavoda”:
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-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SCPI a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

Asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul activitatilor
aflate in responsabilitatea SCPI.

7. In cadrul procesului de “Control chimic”: Asigura includerea cerintelor de control chimic in
documentatia proiectelor de investitii pe care le coordoneaza.
8. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
9. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

- Asigura in cazul proiectele noi de investitii includerea cerintelor referitoare la necesitatea
evaluarii de mediu.
10. In cadrul “Procesului de pregatire a personalului centralei”:
-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul serviciului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa
le execute;

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/
Ghidurilor de calificare pentru personalul seviciului si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul acestuia, elaborarea materialelor de pregatire din aria de responsabilitate,
instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii pregatirii).

11. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul serviciului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul serviciului.

12. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul serviciului corespunzator
sarcinilor de serviciu.

-

Asigura ca personalul serviciului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.
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-

Stabileste incadrarea personalului serviciului in categoria de LEP corespunzatoare sarcinilor
de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din serviciu (categoria A si B)
efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinica CNE
Cernavoda.

13. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta - plan de
urgenta pe amplasament”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

14. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatele activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in conformitate
cu cerintele procedurale.

15. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”: Verifica documentatiile de
achizitie aferente achizitiilor prevazute in bugetul compartimentului din responsabilitate
(titular).
16. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aferente proiectelor de
investitii si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Avizeaza autorizatiile de plata pentru produsele/ serviciile/ lucrarile achizitionate aferente
proiectelor de investitii, dupa verificarea acestora in concordanta cu prevederile
contractuale.

-

Urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata de
planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate
pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat, propune rectificarea
bugetului aferent zonei de proiecte din cadrul programului de investitii CNE Cernavoda.

17. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:

447

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

18. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

19. In cadrul procesului Programul de protectie la incendiu:
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

20. In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al CNE
Cernavoda”:
- Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.
-

Asigura securitatea informatiilor proprietate SNNu a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite
la nivelul Direcției..

21. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii necesare compartimentului
(mobilier, rechizite, etc);

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

2.3.2 Serviciul Implementare Proiecte (SIPR)
1. In cadrul procesului “Administrarea proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
-

Verifica existenta autorizatiei de construire si concordanta dintre prevederile acesteia si cele
ale proiectului;
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-

Verifica existenta proiectului (pieselor scrise si desenate), corelarea acestora, respectarea
reglementarilor privind verificarea proiectelor;

-

Verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a
programului de control al calitatii;

-

Verifica “Planul calitatii”, stabileste activitatile care necesita puncte de asistare/stationare,
verifica respectarea acestuia si a procedurilor de proces, instructiunilor tehnice aferente
lucrarilor proiectelor;

-

Verifica starea amplasamentului si-l preda executantului;

-

Asigura intocmirea pachetului de lucru pentru admiterea la lucru a contractantilor si
evalueaza lucrarile ce urmeaza a se realiza;

-

Emite autorizatii de lucru aferente lucrarilor de investitii;

-

Urmareste realizarea constructiei/ lucrarii in conformitate cu prevederile contractului,
caietelor de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare, precum si respectarea de catre
executant a masurilor dispuse de proiectant sau organele abilitate;

-

Efectueaza verificarile prevazute in norme, asigurandu-se de prezenta inspectorilor
responsabili;

-

Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor si corespondenta calitatii
cu prevederile din cadrul proiectelor;

-

Analizeaza si vizeaza situatiile de lucrari/plata emise de contractant conform clauzelor
contractuale;

-

Asigura ca lucrarile suplimentare se executa numai daca sunt documentate si aprobate;

-

Verifica respectarea prevederilor legale privind calitatea in constructii în cazul modificarilor
de documentatie sau adoptarii de solutii noi;

-

Verifica inchiderea pachetului de executie primit de la contractant;

-

Asigura suport constructorului in completarea cartii tehnice cu documentele prevazute de
reglementarile legale;

-

Participa la receptia lucrarilor conform legislatiei in domeniu;

-

Personalul SIPR este autorizat de catre organele de reglementare si control pentru diriginte
de santier (ISC), responsabil supraveghere lucrari si/sau instalatii sub presiune (ISCIR),
electrician autorizat (ANRE).

2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor la CNE Cernavoda”:
Stabileste persoane de contact pentru procesele in care este implicat pentru a asigura
coordonarea activitatilor din cadrul compartimentului in vederea sustinerii acelor procese.
3. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea activitatilor din sfera de responsabilitate aferente procesului de
administrare a proiectelor de investitii la CNE Cernavoda.

449

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
4. In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”: Asigura suport in rezolvarea
problemelor de interfata intre activitatile pe care le coordoneaza si cerintele partilor interesate
externe.
5. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”: Implementarea cerintelor
Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
6. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara ale CNE
Cernavoda”:
-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SIPR a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.

-

Asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul activitatilor
aflate in responsabilitatea SIPR.

7.

In cadrul procesului de “Control chimic”: Asigura includerea cerintelor de control chimic
in documentatia proiectelor de investitii aflata in zona de activitate a compartimentului.

8. In cadrul procesului de “Planificare la CNE Cernavoda”:
Dezvolta si implementeaza
proiectele, executia lucrarilor de investitii in conformitate cu planurile aprobate.
9. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
10. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”: Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau
accident care ar putea avea impact asupra mediului.
11. In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:
-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul serviciului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa
le execute.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din serviciu
(ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/ Ghidurilor de calificare
pentru personalul compartimentului si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul serviciului, elaborarea materialelor de pregatire din aria de responsabilitate,
instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii pregatirii).

12. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie
Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.
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-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

13. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului
corespunzator sarcinilor de serviciu.

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinica
CNE Cernavoda.

14. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta - plan de urgenta
pe amplasament”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

15. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatele activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in conformitate
cu cerintele procedurale.

16. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”: Verifica documentatiile de
achizitie aferente achizitiilor prevazute in bugetul compartimentului din responsabilitate
(titular).
17. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor din zona de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Avizeaza autorizatiile de plata pentru produsele/ serviciile/ lucrarile achizitionate de SIPR,
dupa verificarea acestora in concordanta cu prevederile contractuale.

-

Urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata de
planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.
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-

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate
pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

18. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

19. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

20. In cadrul procesului Programul de protectie la incendiu:
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

21. In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al CNE
Cernavoda”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite
la nivelul Direcției..

22. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii necesare compartimentului
(mobilier, rechizite, etc)
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-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

2.2.3. Serviciul Suport Proiectare pentru Investitii (SSPI)
1. In cadrul procesului “Administrarea proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
-

Elaboreaza teme de proiectare in cadrul proiectelor de investitii;

-

Elaboreaza sau verifica studii, analize tehnice si proiecte tehnice de executie asociate
proiectelor de investitii externe centralei si/sau pentru scopul nou al proiectelor care vizeaza
realizarea de obiective noi a caror executie implica si activitati la interfata cu SSC ale
centralei;

-

Verifica documentatiile de proiectare elaborate cu resurse externe si incadrarea lor in
proiectul CNE Cernavoda si asigura aprobarea lor;

-

Asigura suport in faza de fabricatie si livrare echipamente si asistenta tehnica de proiectare
pe parcursul implementarii proiectului;

-

Participa la receptia si actualizarea documentatiei de proiectare la finalizarea proiectelor de
investitii.

2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor la CNE Cernavoda” asigura:
Stabileste persoane de contact pentru procesele in care este implicat pentru a asigura
coordonarea activitatilor din cadrul compartimentului in vederea sustinerii acelor procese.
3. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
Asigura autoevaluarea activitatilor din sfera de responsabilitate aferente procesului de
administrare a proiectelor de investitii la CNE Cernavoda.
4. In cadrul procesului de “Control al interfetelor externe”: Asigura suport in rezolvarea
problemelor de interfata intre activitatile pe care le coordoneaza si cerintele partilor interesate
externe.
5. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”: Implementarea cerintelor
Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
6. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara ale CNE
Cernavoda”: Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SSPI a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
7. In cadrul procesului de “Control chimic”: Asigura includerea cerintelor de control chimic in
documentatia proiectelor de investitii aflata in zona de activitate a compartimentului.
8. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”: Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de
munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
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9. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

-

Asigura in cazul proiectele noi de investitii includerea cerintelor referitoare la necesitatea
evaluarii de mediu.

10. In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:
-

Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul serviciului este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa
le execute.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din serviciu
(ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/ Ghidurilor de calificare
pentru personalul serviciului si personalul contractor care desfasoara activitati in cadrul
acestuia, elaborarea materialelor de pregatire din aria de responsabilitate, instructori si
mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii pregatirii).

11. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

12. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului
corespunzator sarcinilor de serviciu.

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinica
CNE Cemavoda.

13. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta- plan de urgent
ape amplasament”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

14. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
454

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatele activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele procedurale.

15. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”: Verifica documentatiile de
achizitie aferente achizitiilor prevazute in bugetul compartimentului din responsabilitate
(titular).
16. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor in zona de responsabilitate
si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Avizeaza autorizatiile de plata pentru produsele/ serviciile/ lucrarile achizitionate de SSPI,
dupa verificarea acestora in concordanta cu prevederile contractuale.

-

Urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata de
planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului " pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget
aprobate pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

17. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

18. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor
la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.
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19. In cadrul procesului Programul de protectie la incendiu:
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

20. In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al CNE
Cernavoda”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;
-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul
SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică
din cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin
mecanismele stabilite la nivelul Direcției mecanismele stabilite la nivelul Direcției
mecanismele stabilite la nivelul Direcției..

21. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii necesare compartimentului
(mobilier, rechizite, etc);

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570,
in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

3. DEPARTAMENTUL INSTALATIE DETRITIERE – DCTRF
3.1. Obiect de activitate
Departamentul Instalatie Detritiere (CTRF) va asigura initial derularea contractului pentru
serviciile de Owner’s Engineering (OE) si va asigura suportul necesar conducerii SNN pentru
gestionarea interfetelor cu Ministerul Mediului, CNCAN, Comisia Europeana si Institutiile
Financiare. Structura departamentului va functiona intr-o maniera integrata, impreuna cu
personalul OE, in cadrul Echipei de Proiect ce va realiza managementul proiectului de
detritiere de la CNE Cernavoda (CTRF) pana la finalizarea si transferul instalatiei la Operare.
In prima faza departamentul CTRF va asigura pregatirea documentatiei si derularea procedurii
de atribuire a contractului de tip IPC (Inginerie- Procurare-Constructie), sub auspiciile BERD,
printr-o procedura competitiva derulata in conformitate cu structura procedurala a bancii
finantatoare si regulile FIDIC galben.
Odata cu semnarea contractului IPC se va intra in faza a doua a proiectului, cand va fi necesara
o revizuire a prezentei sectiuni pentru includerea eventualelor modificari relevante ocazionate
de finalizarea fazei 1.
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Departamentul Instalatie Detritiere (CTRF) functioneaza in cadrul CNE Cernavoda, fiind
subordonat Directorului Proiecte Strategice.
3.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
Departamentul Instalatie Detritiere are ca responsabilitate gestionarea activitatilor necesare
pentru trecerea la implementarea proiectului CTRF, pe baza documentelor aprobate.
Departamentul va asigura implementarea proiectului CTRF, in limitele bugetului aprobat de
Adunarea Generala a Actionarilor, cu reperele temporale stabilite si aprobate, si in conformitate
cu Strategia aprobata pentru proiect.
Pentru Proiectul CTRF sunt stabilite urmatoarele responsabilitati:
- stabilirea obiectivelor specifice, derivate din obiectivele CNE Cernavoda;
- stabilirea bugetulului anual necesar indeplinirii obiectivelor;
- identificarea activitatilor si actiunilor ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor
stabilite;
- efectuarea si monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor
de performanta asociati;
- implementarea de corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii;
- identificarea / evaluarea riscurilor asociate proiectului;
- raportarea periodica la nivelul conducerii CNE Cernavoda si SNN a stadiului realizarii
Proiectului.
1. In cadrul procesului „ Conducerea si administrarea activitatilor”:
2.
-

-

Asigurarea implementarii cerintelor SMI al CNE Cernavoda aplicabil la realizarea
Proiectului CTRF in toate activitatile compartimentului;
In cadrul procesului „Controlul interfetelor externe”:
Pregatirea sau asigurarea suportului in pregatirea documentelor necesare obtinerii
autorizatiilor/avizelor pentru realizarea Proiectului CTRF in conformitate cu legislatia
specifica aplicabila;
Asigurarea suportului necesar DSN-AIP in pregatirea sedintelor periodice cu CNCAN
atunci cand se analizeaza stadiul realizarii Proiectului CTRF;

-

Asigurarea suportului necesar la nivelul interfetei cu DSNA si/sau CNCAN, Ministerul
Mediului si celelalte autoritati implicate in avizarea si emiterea de acorduri necesare
proiectului.
3. In cadrul procesului „Evaluare si imbunatatirea continua a Sistemului de
Management”:
-

Monitorizarea implementarii actiunilor de imbunatatire a activitatilor desfasurate in cadrul
compartimentului;
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-

Implementarea actiunilor de imbunatatire a activitatilor desfasurate in cadrul
compartimentului;
4.
In cadrul procesului „ Administrare a fluxului de achizitii produse, servicii si lucrari
la CNE Cernavoda”:
-

5.
-

Asigurarea suportulului necesar intocmirii sau participarii la intocmirea documentatiei
necesare achizitiilor stabilite in cadrul CTRF;
Asigurarea suportului necesar in elaborarea si avizarea documentelor de achizitii
(Referate de Necesitate, Caiete de Sarcini sau Documentatii Descriptive, Note
Justificative privind criteriu de atribuire si selectie, justificarea factorilor de
evaluare/calificare si valoarea estimata) in baza specificatiilor tehnice si a informatiilor
relevante pentru achizitie;
Participarea la evaluarea ofertelor de bunuri, servicii si lucrari, ca membru in comisiile
de evaluare stabilite pe baza de decizii;
Participarea la elaborarea de raspuns la solicitarile de clarificari formulate de potentialii
ofertanti precum si la contestatiile aparute in procesul de ofertare;
Asigurarea derularii contractelor asociate proiectului CTRF din pdv tehnic si
commercial.
Intocmirea PVRS-urilor de acceptare a serviciilor (studiilor) efectuate de contractanti;
In cadrul procesului „Controlul documentelor si al inregistrarilor”:
Asigurarea analizei periodice a procedurilor din aria de responsabilitate a departamentului
si revizuirea acestora atunci cand este necesar;
Asigurarea elaborarii la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate a
departamentului;
Monitorizarea asigurarii identificarii cerintelor din legislatia si standardele nou aparute pe
domeniu lor de activitate si incorporarea lor in documentele pentru care sunt responsabili;
Inregistrarea si arhivarea rezultatelor activitatilor derulate;

7. In cadrul procesului „Planificare la CNE Cernavoda”:
-

Programarea etapelor de realizare a Proiectului;

-

Urmarirea si raportarea stadiului de realizare a graficului de executie proiect

8. In cadrul procesului „ Control al configuraţiei de proiectare”:
-

-

Coordonarea identificarii studiilor din responsabilitatea DCTRF necesare demonstrarii
indeplinirii cerintelor CNCAN in vederea aprobarii fazei 2 a proiectului si initierea
acestora;
Coordonarea elaborarii sau participarea la elaborarea documentatiei tehnice de achizitii
pentru studiile necesare realizarii Proiectului CTRF (Caiete de Sarcini, note tehnice);
Coordonarea intocmirii rapoartelor de informare tehnica (IR-uri) solicitate de conducerea
proiectului pentru prezentarea stadiilor proiectului, colectarea de date necesare definirii
activitatilor proiectului, sau pentru identificarea solutiilor tehnice aplicabile si evaluarea
acestora;
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-

Elaborarea tuturor documentatiilor tehnice aferente proiectului, sau acelora necesare pentru
initierea serviciilor de contractare a documentatiilor tehnice aferente proiectului;
- Pregatirea conditiilor de realizare a activitatilor asociate contractelor prin analiza
documentatiei tehnico-economice in vederea identificarii cerintelor impuse prin contracte
si stabilirea modului de verificare a lor;
- Verificarea indeplinirii cerintelor de securitate nucleara pentru activitatile asociate realizarii
Fazei 1 a Proiectului CTRF si demararii fazei 2.
- Intocmirea rapoartelor de analiza si evaluare solicitate de catre CNCAN;
- Primirea la termenele stabilite prin contract a livrabilelor si analiza sau organizarea analizei
lor in termenele prestabilite in vederea acceptarii sau respingerii lor;
9. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

Stabilirea si justificarea necesarului de personal pentru desfasurarea activitatilor din cadrul
compartimentului incluzand nivelul de calificare;

10 In cadrul procesului „Pregătire a personalului”:
-

Identificarea si comunicarea necesitatilor de pregatire prin responsabilul cu pregatirea din
cadrul DPS catre DPDRU;

-

Planificarea personalului prestatorilor de servicii la cursul de pregatire de la DPDRU pentru
familiarizarea cu regulile de acces si obtinerea accesului acestuia in instalatiile CNE
Cernavoda;
11. In cadrul procesului „ Controlul neconformităţilor şi acţiuni corective/preventive”:
-

Identificarea corecta, inregistrarea, analizarea si corectarea neconformitatilor aparute la
activitatile desfasurate in cadrul Departamentului;

-

Implementarea actiunilor corective de eliminare a cauzelor aparitiei necoconformitatilor;

-

Implementarea la termen a actiunilor atribuite departamentului.

12. In cadrul procesului „Sanatatea si securitatea in munca”
-

Monitorizarea modului in care personalul departamentului si personalul contractorilor din
sfera de interes a DCTRF respecta cerintele din procedurile procesului CNE Cernavoda de
sanatate si securitatea in munca aplicabile;

-

Monitorizarea pregatirii personalului DCTRF si personalului contractor in domeniul
sanatatii si securitatii in munca.

13. In cadrul procesului „ Securitate la incendiu al CNE Cernavodă”:
-

Asigurarea ca personalul compartimentului cunoaste regulile de securitate la incendiu si
monitorizarea continua a respectarii acestora;

-

Mentinerea unui standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

-

Urmarirea implementarii de catre contractori a cerintelor din conventia de securitatea
muncii anexa la contract.
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14. In cadrul procesului „ Controlul expunerii la radiaţii a personalului”:
-

Stabilirea nivelului de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului;

-

Asigurarea ca personalul compartimentului care acceseaza zonele radiologice din CNE
Cernavoda detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii activitatilor in zona
radiologica.

15. In cadrul procesului „ Planificare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă – plan de
urgenţă pe amplasament”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgente;

-

Asigurarea participarii personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.

16. In cadrul procesului „ Managementul de mediu la CNE Cernavodă”:
-

Urmarirea implementarii in cadrul activitatilor zilnice a cerintelor de mediu si raportarea la
CNE Cernavoda a oricarui incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

-

Monitorizarea progresului activitatilor asociate obtinerii acordului de mediu necesar
proiectului CTRF.
- Urmarirea implementarii in cadrul activitatilor zilnice a cerintelor de mediu si raportarea la
CNE Cernavoda a oricarui incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului;
- Urmarirea implementarii de catre contractori a cerintelor din conventia de securitatea
mediului anexa la contract.
17. In cadrul procesului „ Protecţia fizică la CNE Cernavodă”:
-

Asigurarea respectarii cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului;
- Asigurarea cunoasterii si respectarii cerintelor de securitatea informatiei de catre personalul
compartimentului.
18. In cadrul procesului „Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al
CNE Cernavodă”:
- Asigurarea interfetei cu CNE Cernavoda in vederea stabilirii si acordarii accesului la
resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;
- Asigurarea securitatii informatiei proprietate SNN/CNE Cernavoda sau a unor terti
incredintata spre utilizare;
- Raportarea la administratorul de retea a posibilelor evenimente de securitate sau a altor
riscuri de de securitatea informatiei pe care le constata;
- Verificarea aprobarii dreptului de acces a contractorilor la informatiile din CNE Cernavoda
si asigurarea indeplinirea cerintelor de confidentialitate impuse prin contracte;
- Implementarea unui sistem de identificare, bugetare, aprobare, planificare si urmarire a
executiei activitatilor Proiectului CTRF folosind facilitatile sistemului informatic Asset
Suite si interfatarea cu sistemul informatic al contractorului IPC.
19. In cadrul procesului „ Activitati administrative in cadrul CNE Cernavoda”:
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-

Identificarea si initierea documentelor necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de
desfasurare a activitatilor compartimentului (mobilier, calculatoare, rechizite, etc);
- Urmarirea intocmirii cererilor de transport (FPC-0570), obtinerea avizelor si transmiterea
acestora catre DSS in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport;
- Urmarirea intocmirii cererilor de cazare (FPC-0571) pentru delegatii straini sau romani
implicati in activitatile Proiectului de retehnologizare de care sunt responsabili, obtinerea
avizelor necesare si transmiterea acestora la DSS.
20. In cadrul procesului “Activităţilor economico-financiare la CNE Cernavodă” :
- Fundamentarea bugetului anual aferent Proiectului CTRF si urmarirea executarii acestuia;
-

Urmarirea incadrarii in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli stabilit pentru
activitatile Proiectului CTRF;

-

Intocmirea de predictii bugetare multianuale si fundamentarea acestora;

-

Intocmirea documentelor necesare admiterii la plata a lucrarilor efectuate.

4. Serviciul Planificare Productie si Investitii – FCN Pitesti
4.1. Obiect de activitate
Serviciul Planificare Productie si Investitii asigura are ca obiect :planificarea productiei de
fascicule combustibilesi costul unitar planificarea mentenantei preventive a utilajelor si
echipamentelor si planificarea si urmarirea realizarii investitiilor Sucursalei FCN Pitesti.
Serviciul Planificare Productie si Investitii este subordonat directorului FCN si are in subordine
Compartimentul Urmarire Investitii.
4.1.1 Atributii, Competente, Responsabilitati - Serviciul Planificare Productie si Investitii
In domeniul investitiilor Serviciul Planificare Productie si Investitii asigura elaborarea, avizarea
si aprobarea programului de investitii si a reviziilor acestuia, monitorizarea derularii programului
de investitii al sucursalei; urmarirea realizarii investitiilor aprobate prin buget;elaborare si
actualizare procedura de planificare a investitiilor;coordonarea activitatii de urmarire a
comportarii constructiilor;
1. In cadrul Procesului Planificarea realizarii produsului:
-

Asigura, impreuna cu Directia Tehnica, elaborarea/actualizarea, Programului anual de
fabricatie si livrare fascicule combustibile ;

-

Asigura interfata cu SNN Sediul Central in ceea ce priveste planificarea si raportarea
realizarii planului anual de fabricatie si livrare FC;

-

Intocmeste lunar situatie statistica privind productia fizica realizata si, anual, intocmeste
formularul de cercetare statistica PRODROM-A.

-

Realizeaza activitatile la interfata cu clientul pentru combustibil nuclear tip Candu 6
(primeste cereri de oferta si le supune analizarii tehnico - economice interne, elaboreaza/
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-

actualizeaza/da in analiza Protocol/ Acte aditionale incheiate cu CNE Cernavoda privind
fabricarea si livrarea combustibilului nuclear);

-

Elaboreaza/ actualizeaza planul lunar de fabricatie, in concordanta cu cerintele
contractuale privind termenele de livrare;

2. In cadrul Procesului „Comunicarea cu clientul/Monitorizarea satisfactiei clientului/
Monitorizarea performantei in reactor”.
-

Realizeaza activitatile la interfata cu clientul pentru combustibil nuclear tip Candu-6
(primeste cereri de oferta si le supune analizarii tehnico - economice interne, elaboreaza/
actualizeaza/da in analiza Protocol/ Acte aditionale incheiate cu CNE Cernavoda privind
fabricarea si livrarea combustibilului nuclear);

-

Gestioneaza cererile de oferta, comenzile, ofertele si contractele pentru furnizare de
produse/servicii catre clienti, precum si corespondenta legata de ele si solicita ori de cate
ori este nevoie accesul pentru factorii implicati in realizarea lor;

3. In cadrul Procesului „Controlul documentelor si inregistrarilor”
- Elaboreaza si analizeaza documente, emite, înregistreaza, îndosariaza și arhiveaza
documente.
4. In cadrul Procesului “Evaluarea SMI/Autoevaluare/Evaluare independent”
- Efectueaza autoevaluarea conform documentatiei Sistemului de Management aplicabil
in FCN;
- Furnizeaza informatii in scopul raportarii si cascadarii obiectivelor generale/specifice si
a indicatorilor de performanta aferenti;
- Analizeaza rapoarte de audit, implementeaza masuri/recomandari stabilite si urmareste
implementarea acestora.
5. In cadrul subprocesului “Asigurarea Resurselor Financiare”:
-

Coordoneaza elaborarea documentelor de planificare pentru mentenanta preventiva
(executata intern prin Sectia Mecano-Energetic-Utilitati, sau prin furnizori externi de
servicii de mentenanta, in conformitate cu procedurile aplicabile);

-

Calculeaza cheltuielile planificate pentru productie, mentenanta si investitii si
elaboreaza Necesarul Anual de Functionare (NAF);

-

Intocmeste costul planificat al fasciculului combustibil;

-

Asigura elaborarea, avizarea si aprobarea programului de investitii al sucursalei;

-

Gestioneaza comenzile interne (lansare, intocmire devize estimative, derulare si arhivare).

-

Elaboreaza Raport de activitate lunara

6. In cadrul Procesului „Administrare IT”
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-

Participa la actualizarea bazei de date in aplicatia informatica privind reviziile si reparatiile
planificate;

-

Posteaza în intranet documente specifice compartimentului.

7. In cadrul Procesului „Procurare”
- Intocmeste documentatie pentru initierea achizitiei de produse/servicii/lucrari necesare
desfasurarii activitatii compartimentului.
-

Intocmeste “Referatul de necesitate (Necesar Anual de Achizitii) pentru investitii in
vederea elaborarii PAA”

8. In cadrul Procesului “Mentenanta si furnizare utilitati”
- Coordoneaza elaborarea documentelor de planificare pentru mentenanta preventiva
(executata intern prin Sectia Mecano-Energetic-Utilitati, sau prin furnizori externi de
servicii de mentenanta, in conformitate cu procedurile aplicabile);
-

Elaboreaza si supune spre aprobare planurile anuale de revizii si reparatii curente si
reparatii capitale pentru mijloacele fixe din FCN cuprinse in sistemul de revizii si reparatii;

-

Elaboreaza, supune spre aprobare si lanseaza in executie catre SMEU a planurilor lunare
de revizii si reparatii ;

-

Intocmeste raport semestrial privind stadiul realizarii serviciilor de mentenanta cu
contractori, folosind informatiile din ,,dosarul utilajului’’

9. In cadrul Procesului ”Controlul productiei, identificare si trasabilitate produs
fascicul combustibil”
- Intocmeste situatii si monitorizeaza incadrarea in consumurile specifice de materii
prime si materiale directe;
10. In cadrul procesului „Managementul Riscului”
-

Identifica / evalueaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

Identifica si asociaza obiectivele specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

Contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

11. In cadrul procesului „Control Intern Managerial”
-

Evalueaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM)
prin elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor
si constatarilor inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

Face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

-

Identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;
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-

Intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

Stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;

-

Emite obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte
si le valideza la nivelul ierarhic superior;

-

Stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

Identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

Efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in
urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

Implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

Elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.

4.2. Compartiment Urmarire Investitii – FCN Pitesti
4.2.1. Compartiment Urmarire Investitii asigura: urmarirea gradului de respectare
planificare - initiere documentatie de achizitie pentru lucrarile de constructii si serviciile
aferente acestora, urmarirea realizarii investitiilor aprobate prin buget, supravegherea lucrarilor
de constructii (reparatii, modernizari, renovari, extinderi, etc) si urmarirea comportarii
constructiilor.
-

4.2.2 Atributii, Competente, Responsabilitati

1. In cadrul procesului Procurare are urmatoarele atributii:
- Urmarirea gradului de respectare planificare-initiere documentatie de achizitie pentru
lucrarile de constructii si serviciile aferente acestora;
-

Solicita entitatilor organizatorice din cadrul FCN necesarul de lucrari de constructii,
propuneri corespunzatoare spatiilor de productie, birouri, ecluze, vestiare, cai de acces
aferente activitatii acestora;

-

Primeste si centralizeaza necesarul de lucrari de constructii la nivelul sucursalei FCN
Pitesti pe care le transmite spre avizare si aprobare si le introduce in planul de investitii,
respectiv NAF;
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-

Colaboreaza cu compartimentele din FCN / SNN.

-

Intocmeste documentatia de initiere achizitii pentru lucrari de constructii si servicii
aferente.

2. In cadrul subprocesului “Asigurarea Resurselor Financiare”
-

Intocmeste situatii/ raportari periodice( lunare/ trimestriale/ anuale) sau ori de cate ori i
se solicita, privind gradul de realizare a planului de investitii, pe care le transmite
compartimentelor din FCN/ SNN

-

Pe baza situatiilor lunare, in ultimul trimestru al anului in curs, estimeaza gradul de
realizare a planului de investitii pana la sfarsitul anului, precum si investitiile care
continua sau a caror realizare se amana pentru anul urmator.

-

Face demersurile necesare obtinerii certificatului de urbanism si a autorizatiei de
construire pentru lucrarile de constructii care necesita autorizare

-

Urmareste derularea contractelor de lucrari si servicii aferente:
o emite ordinul de incepere a lucrarilor, daca sunt indeplinite conditiile
contractuale;
o asigura interfata dintre beneficiar si executant/ prestator, pentru asigurarea
accesului, utilitatilor, spatiilor necesare, respectarea conditiilor specifice de
sanatate si securitate in munca, de mediu, de radioprotectie, etc.;
o asigura interfata cu executantii in legatura cu remedierile necesare pe perioada
de garantie a lucrarilor;
o urmareste respectarea graficului de executie a lucrarilor;

-

Participa la evaluarea si/ sau receptia investitiilor in conformitate cu legislatia in vigoare
si procedurile FCN

-

Urmareste lucrarile de montaj si punere in functiune a instalatiilor, echipamentelor,
utilajelor, masinilor, dispozitivelor de siguranta si a aparaturii de masura si control,
precum si a altor mijloace fixe cuprinse in programele de investitii ale FCN

-

Verifica indeplinirea sarcinilor dirigintelui de santier a carui activitate se desfasoara
conform contractului.

-

Verifică situaţiile de lucrări, în corelaţie cu situaţia din teren în vederea acceptării l
la plată a facturilor aferente;

-

Asigurǎ interfaţa cu executanţii in legatura cu remedierile rezultate din comportarea
in timp a constructiilor si participa la intocmirea de documentatii pentru lucrarile
necesare;

3. In cadrul Procesului „Controlul documentelor si inregistrarilor”
-

Elaboreaza si analizeaza documente, emite, înregistreaza, îndosariaza și arhiveaza
documente.

-

Participa la actualizarea/ modificarea procedurilor aferente activitatii.
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CAPITOLUL IX– INFORMATICA SI OPERATIUNI DE SECURITATE
i. Directia Informatica si Operatiuni de Securitate CIO – SNN Executiv
1. Departament Management Servicii IT
1. Serviciul “IT Services”
2. Birou Reglementari IT
3. Birou Proiecte IT
ii. Departament Infrastructura Hardware/Software/Retea
1. Serviciu Retea
2. Serviciu Infrastructura Hardware
3. Serviciu Software si Date
iii. Departament Securitate Cibernetica IT&OT – CISO
1. Serviciu Operatiuni Securitate IT/OT – SOC
2. Serviciul Tehnologii Protectie IT si OT
3. Birou Politica de Securitate
iv. Departament Suport IT
1. Birou Help Desk/ Ticketing
2. Birou Suport Utilizatori
2. Serviciul IT si Securitate Cibernetica – Sucursala CNE Cernavoda
3. Serviciul IT – Sucursala FCN Pitesti
4. Departamentul Protectie Fizica si Informatii Clasificate (DPFIC)
5. Serviciul Protectie Fizica si Informatii Clasificate – CNE Cernavoda
6.Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate – FCN Pitesti
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1. Directia Informatica si Operatiuni de Securitate CIO – SNN Executiv
1. Obiect de activitate
CIO este subordonat direct Directorului General SNN si asigura conducerea proceselor
informatice si a operatiunilor de securitate la nivelul societatii, exercitand coordonarea unitara
a acestor procese ale caror activitati sunt organizate si la nivelul sucursalelor SNN, astfel incat
sa se asigure o structura integrata care sa poata adresa cu capacitati, mijloace si modalitati
adecvat structurate si eficient concepute riscurile, amenintarile ori vulnerabilitatile in palierele
strategic, tactic si operational.
CIO are rolul de lider la nivelul societatii pe domeniul tehnologiei informatiei, conducand
procesul de transformare digitala a acesteia.
CIO implementeaza si coordoneaza conceptul de Global Security Team la nivel SNN, cu rol de
monitorizare complexa a amenintarilor si vulnerabilitatilor cibernetice si fizice.
2.Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului Informatica, realizeaza coordonarea urmatoarelor activitati fie prin
competenta echipei proprii fie prin contractori specializati:
-

-

-

-

-

Stabileste obiectivele si strategia pentru procesele informatice, in acord cu obiectivele
generale de management ale SNN si Planul de Administrare al societatii;
Coordoneaza activitatea ce tine de operatiunile informatice si securitatea sistemelor
informatice in toate componentele acesteia, inclusiv a celor din sucursalele SNN in mod
direct sau prin compartimentele functionale specializate aflate in subordine;
Implementeaza masuri si monitorizeaza atat evenimentele de securitate cibernetica
aferente infrastructurii IT sau a celei de proces cat si evenimentele de securitate fizica.
Coordoneaza Global Security Team la nivelul SNN ce analizeaza agregat aceste
evenimente (IT-OT-PP) (Information Technology – Operational Technology – Physical
Protection) pentru a identifica vulnerabilitatile, amenintarile si posibilele efecte cu scopul
diminuarii probabilitatii de materializare a atacurilor si de reducere a impactului.
Asigura activitatile de supraveghere a infrastructurii tehnologice (rețele și sisteme
informatice, de proces, comunicatii date - voce) din SNN pentru a asigura performanta si
securitatea acestora; Coordoneaza activitatile pentru implementarea si operarea
platformelor de tip SOC/NOC pentru monitorizarea centralizata a evenimentelor, agregat
pe palierele IT-OT-PP.
Monitorizeaza schimbarile si progresele tehnologice, pentru a identifica modalitatile in
care SNN poate obtine un avantaj competitiv;
Emite decizii, reglementari si norme interne cu caracter obligatoriu pentru angajatii SNN
in domeniul specific de activitate al directiei si al protectiei informatiilor potrivit legii si
delegarii de competenta acordata de Directorul General;
Identifica oportunitati de transformare digitala prin eficientizare, debirocratizare sau
optimizare a activitatii din cadrul societatii cu ajutorul tehnologiei sau a digitalizarii
diverselor procese sau componente ale acestora in compartimentele din cadrul SNN si
stabileste prioritati in adoptarea acestora. Fundamentarea oportunitatilor si a cerintelor
functionale cade in sarcina compartimentelor respective in sensul documentarii actiunii, a
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-

-

-

-

-

-

oportunitatii, a finantarii si a definirii cerintelor de business ce urmeaza a fi adresate prin
solutii informatice. Pe parcursul fiecarui proiect, aceste compartimente vor asigura resursa
umana necesara activitatilor aferente implementarii, testarii si acceptarii solutiilor selectate
in conformitate cu cerintele elaborate.
Asigura participarea prin personal specializat la receptia proiectelor cu livrare aplicatii de
business doar in calitate de suport IT, NU in calitate de beneficiar al aplicatiei.
Stabileste implementarea solutiilor informatice in functie de disponibilitatea resurselor
interne si a complexitatii proiectelor.
Coordoneaza analizele de selectie a solutiilor si implementarea de tehnologie adecvata
pentru a eficientiza toate operatiunile interne informatice desfasurate in cadrul societatii;
Asigurarea de solutii pentru proiectarea si personalizarea sistemelor si platformelor
tehnologice informatice pentru a imbunatati experienta utilizatorilor si a fluidiza circuitul
informational;
Asigurarea activitatilor de planificare pentru punerea in aplicare a noilor sisteme
informatice;
Implementeaza proiectul si coordoneaza activitatile alaturi de COO pentru realizarea unui
« Centru de Excelenta Digitala » la nivelul SNN si a partenerilor sai pe principiul de
replicare a tehnologiei utilizate in vederea asigurarii testarii, educarii, rularii de scenarii si
realizarii unor activitati de prezentare a anumitor solutii utilizate in mediul de productie.
Asigurarea intocmirii si avizarea programelor de achizitii de produse hardware si software
ce fac parte din infrastructura IT a societatii, inclusiv, a serviciilor aferente acestora
(implementare, mentenanta, service, consultanta, operare, training etc.),.) sau a altor
servicii necesare in procesul de transformare digitala, precum si a documetatiilor (teme,
studii, proiecte, proceduri etc.) ce contin solutii de sisteme informatice si comunicatii din
lucrari ample cu alta tematica principala decat cea de IT;
Asigurarea verificarii aplicarii si controlul respectarii regulilor generale privind evidenta
licentelor pentru sistemele informatice si de comunicatii ale SNN, in conformitate cu actele
normative in vigoare;
Asigurarea conducerii, coordonarii si derularii proiectelor legate de operatiunile
informatice ale SNN aflate in sfera de responsabilitate a directiei;
Asigurarea controlului permanent in ceea ce priveste costurile, valoarea si riscurile
tehnologiei informatiei pentru a consilia managementul societatii si a propune actiunile ce
se impun;
Asigurarea permanenta a relatiilor interne si internationale, in domeniul specific de
activitate al directiei, cu entitatile de interes pentru SNN, potrivit legii si delegarii de
competenta acordata de Directorul General;

In cadrul procesului Operatiuni de Securitate
-

-

Asigurarea de controale (de fond, tematice, in situatii de urgenta) privind modul de aplicare
a masurilor legale de protectie a sistemelor informatice si de comunicatii in toate unitatile
SNN;
Coordonarea evidentei cazurilor de incalcare a reglementarilor de securitate a sistemelor
informatice si de comunicatii, a documentelor de cercetare si a masurilor de solutionare,
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-

inclusiv dupa caz, propuneri de sesizare a organelor de cercetare/urmarire penala in situatia
compromiterii acestor sisteme;
Asigurarea conducerii activitatilor de protectie a informatiilor clasificate care sunt stocate,
procesate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice si de comunicatii;
Indeplinirea tuturor sarcinilor si responsabilitatilor ce ii revin in calitate de sef al structurii
de securitate a SNN;
Asigurarea elaborarii de norme interne privind protectia sistemelor informatice si de
comunicatii, potrivit legii, precum si alte reglementari interne in domeniul specific de
activitate al departamentului si al protectiei informatiilor clasificate;

Procese de interfata atat la nivelul directiei cat si la nivelul fiecarui compartiment al
DIOS:
1.In cadrul procesului Resurse Umane:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Strategie Resurse Umane, referitoare la: actualizarea
structurii organizatorice / Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) / fiselor de
post, recrutarea / selectionarea / angajarea / promovarea personalului, integrarea noilor
angajati, intocmirea si furnizarea pontajul, fundamentarea si monitorizarea indicatorilor de
performanta, evaluarea rezultatelor personalului, pregatirea si perfectionarea personalului,
etc.;
2.In cadrul procesului Managementul resurselor financiare:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Financiara, referitoare la: elaborarea si alocarea bugetului
de cheltuieli, decontarea drepturilor si beneficiilor salariale (energie electrica / termica,
transport, tichete masa / vacanta), avizarea si decontarea deplasarilor / delegatiilor /
actiunilor de odihna si refacere, alocarea mijloacelor auto pentru deplasari, alocarea
mijloacelor de inventar, birotica si papetarie, arhivarea documentelor, etc.;
3.In cadrul procesului Managementul Riscului:
- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii departamentului;
-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul departamentului;

4.In cadrul procesului Evaluarea Sistemului de Management:
- respecta prevederile si efectueaza autoevaluarea conforma documentatiei Sistemului de
Management (politici, manual, proceduri, instructiuni, etc.) aplicabil in SNN Sediul Central;
5.In cadrul proceselor Controlul Proceselor si Produselor, Controlul neconformitatilor; actiuni
corective preventive, Controlul documentelor si inregistrarilor:
- furnizeaza informatiile solicitate in cadrul misiunilor de audit de calitate;
-

agreaza si implementeaza masuri corective de imbunatatire a calitatii;

6. In cadrul procesului Achizitii:
- furnizeaza la sfarsit de an necesarul de achizitii pentru intocmirea Programului Anual de
Achizitii Sectoriale (PAAS) pentru anul urmator;
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-

pentru documentatia de initiere achizitii de resortul DIOS:
a. Elaboreaza referatul de necesitate si caietul de sarcini direct sau prin serviciile
CNE sau FCN, cu sprijinul compartimentelor pe domeniile de competenta ale
acestora (juridic, financiar, achizitii etc);
b. Furnizeaza informatiile tehnice necesare Departamentului Achizitii pentru
completarea documentatiei cu criteriile de atribuire/calificare/selectie, a
factorilor de evaluare si a notei privind determinarea valorii estimate. Pentru
aceasta din urma, DIOS va sprijini, la nivelul sau de competenta tehnica, cu
identificarea si propunerea de solutii asemanatoare sau compatibile; in schimb
nu are in atributiile sale “cercetare de piata” cu care sa fundamenteze in mod
competent o evaluare formala.
c. Participa, cu responsabilitati pe zona sa de competenta, in comisiile de
deschidere oferte, evaluare, receptie.

7.In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM);
-

efectueaza autoevaluarea SCIM si furnizeaza propuneri pentru Programul de Dezvoltare
SCIM;

-

furnizeaza informatii in scopul raportarii si cascadarii obiectivelor generale / specifice si a
indicatorilor de performanta aferenti;

-

furnizeaza informatii in scopul intretinerii listei de functii sensibile;

8.In cadrul procesului Situatii de Urgenta:
- participa la instruiri si testari periodice in domeniul situatiilor de urgenta;
-

intretine si actualizeaza fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta;

Coordonarea cu alte compartimente pe componenta informatică aferentă proiectelor
si/sau activitatilor ce includ elemente de tehnologie sau comunicatii, cu urmatoarele
roluri:
- DIOS: coordonează decizional și/sau operațional procesele ce vizeaza dimensionarea,
descrierea tehnica, selectarea, testarea, acceptarea si implementarea componentelor informatice
de tip infrastructura, considerate elemente back-end (ce tin de infrastructura suport – precum
servere, statii, sisteme operare, sisteme virtualizare, stocare, baze de date, securitate cibernetica,
back-up, arhivare, sisteme de comunicatii, etc.) aferente arhitecturii IT necesare derularii
proiectelor si activitatilor compartimentelor. Astfel, aplicatiile informatice gestionate de
compartimentele SNN vor fi implementate pe o infrastructura back-end dimensionata corect si
intretinuta de DIOS. Suplimentar:
-

-

Asigura rolul de administrator al aplicatiei de business pentru gestionarea
utilizatorilor si implementeaza cerintele de utilizare primite de la compartimentele
respective pe baza de Service Request (SR).
Gestioneaza licentele si depoziteaza o copie a documentatiei si procedurilor;
verifica utilizarea aplicatiei de business in conformitate cu termenii de licentiere.
DIOS stabileste ferestrele de mentenanta si informeaza compartimentul
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responsabil pentru asigurarea disponibilitatii.
- Comun: DIOS impreuna cu compartimentul responsabil, participa la identificarea de aplicatii
si solutii informatice, fie la initiativa compartimentului fie la initiativa DIOS de optimizare a
activitatii. Activitatile comune constau in stabilirea calendarului etapelor de proiect, a
descrierilor tehnice, intalniri, opinii, comisii comune de evaluare si/sau testare a solutiilor
propuse pe componenta informatica. Rolurile in activitatile comune sunt:
- DIOS furnizeaza informatii, formuleaza cerinte tehnice si realizeaza activitati in
legatura cu arhitectura IT de tip back-end necesara proiectului. Ajuta la identificarea de
solutii conforme cu cerintele, la realizarea planului de proiect precum si la
managementul proiectului prin sprijin pe zona de competenta.
- Compartimentul responsabil formuleaza cerintele privind functionalitatile necesare,
initiaza discutiile, propune planul de proiect sau il avizeaza impreuna cu DIOS, asigura
managementul de proiect, furnizeaza descrieri specifice utilizarii aplicatiilor si
documenteaza scenariile de testare (UAT – user acceptance test). Defineste impreuna
cu DIOS necesarul de disponibilitate (SLA – service level agreement), capacitate si
performanta aferent aplicatiei. Monitorizeaza acesti indicatori si colaboreaza cu DIOS
pentru mentinerea lor.
- Pentru aplicatiile dezvoltate de catre DIOS, se pastreaza aceleasi roluri si
responsabilitati ca in situatia achizitiei, adaptate internalizarii (ex. fara implicarea subprocesului de achizitii).
- Compartimentul responsabil: coordoneaza decizional si/sau operational procesele interne
ce vizeaza documentarea proiectului sau a activitatii cu componente informatice pe domeniul
specific compartimentului prin actiuni precum, definirea nevoilor, fundamentarea oportunitatii,
elaborarea cerintelor functionale, etc. Compartimentul responsabil va asigura resursa umana si
documentatia necesara activitatilor aferente managementului de proiect, managementului
schimbarii pe componenta specifica compartimentului, analizei de business, a sub-procesului
aferent de achizitie (documentatie precum caiet sarcini, note valoare estimata, justificative,
clarificari, contractare, plati etc), a implementarii, testarii, acceptarii solutiilor selectate in
conformitate cu cerintele elaborate, fiecare activitate respectand calendarul etapelor de proiect.
De asemenea, pentru o operare de succes a aplicatiilor de business, compartimentul responsabil
gestioneaza activitatile si asigura documentatia, necesare pentru urmatoarele aspecte:
-

-

-

Asigura, printr-o persoana desemnata, crearea de solicitari de tip Service Request
(SR), pentru gestionarea utilizatorilor si le transmite departamentului DIOS agreat.
Asigura manuale de utilizare (User Guide) si procedurile specifice pentru
versiunea curenta si se asigura ca utilizatorii sunt familiarizati cu acestea in
permanenta. Asigura trainingul necesar utilizatorilor aplicatiei prin efort intern
si/sau extern.
Mentine relatia cu furnizorul pentru aspectele specifice: utilizare, functionalitati,
dezvoltari ulterioare, mentenanta, suport, documentatie tehnica aplicatie (TS –
technical specification), training (end-users, key-users) etc. Pentru aspectele
complexe sau pentru cele legate de infrastructura aplicatiei, implica DIOS in
relatia cu furnizorul.
Defineste nevoile de licentiere, inclusiv a tipului acestora, respecta termenii de
licentiere si informeaza DIOS asupra modificarilor si a gradului de utilizare.
Informeaza DIOS prin SR privind miscarile de personal (ex. concedii maternitate,
transferuri intre compartimente, concedii medicale lungi etc.) cu drepturi de
utilizare pentru suspendarea, modificarea sau stergerea conturilor de aplicatie
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-

aferente.
Creaza ticketele de suport detaliate privind functionalitati sau probleme in legatura
cu utilizarea aplicatiei. Pentru aspectele legate de infrastructura aplicatiei, implica
DIOS in relatia cu furnizorul.

Coordonarea cu COO pe componenta informatică aferentă sistemelor de proces ICS
(Industrial Control Systems):
- coordonează decizional și/sau operațional, după caz, procesele de securitate digitală pe
componenta operațională, astfel: (i) asigură securitatea cibernetică, prin coordonare cu COO
pentru sistemele de proces ICS; (ii) asigură consistența soluțiilor IT&CșiC și digitale aferentă
sistemelor de proces ICS în proiectele operaționale curente și proiectele de dezvoltare, prin
coordonare cu COO; (iii) se coordonează cu COO în pregătirea personalului pe componenta
operațională, pentru dobândirea de noi competențe în zona digitală aferentă sistemelor de proces
ICS
- participă decizional la dezvoltarea și operarea Centrului de Execelență Digitală, pe palierele
ce țin de componentele IT&C, OT, IoT și Protecție Fizică;
- se coordonează cu COO în asigurarea desfășurării eficiente a activităților de interfață între
Sediul Central, sucursala CNE Cernavodă și sucursala FCN Pitești.
2. Departament Management Servicii IT
1. Obiect de activitate
Departamentul de Management Servicii IT are ca principal obiectiv optimizarea si asigurarea
unui nivel de disponibilitate a resurselor tehnologice pentru ca procesele de business modelate
digital sa poata fi utilizate la nivelul solicitat de organizatie. Rolul acestui departament, ce poate
fi asociat cu guvernanta IT, este definit ca furnizand un set de politici, proceduri si instructiuni
emise pentru a asigura ca sistemele IT dintr-o organizatie contribuie la obiectivele si strategiile
acelei entitati. Acest set de politici si proceduri alaturi de cele mai bune practici din domeniu,
ghideaza si controleaza functia IT pentru a asigura ca aceasta adauga valoare organizatiei si in
acelasi timp micsoreaza riscul la care aceasta este expusa.
Modalitatile in care functia IT adauga valoare in organizatie sunt identificate in functie de
numerosi factori, dar in principal adreseaza identificarea, definirea, optimizarea, digitizarea si
modelarea ulterioara a proceselor de business, automatizand acele functii repetitive si gasind
trasee mai scurte pentru ca acele procese sa produca efecte mai rapid, comparativ cu situatiile
traditionale. Aceasta duce implicit la reduceri de costuri si minimizarea riscurilor aferente
diverselor activitati repetitive realizate manual in cadrul proceselor existente.
Parte a acestui proces sunt elementele de stabilire a obiectivelor, masurare a performantelor,
realizare a unui portofoliu si a unui catalog de servicii IT, a standardelor tehnologice, adresarea
elementelor de change management si capacity management prin asigurarea suportului
tehnologic necesar zonei de business. Acest departament asigura coordonarea serviciilor si a
proiectelor IT.
Departamentul coordoneaza activităţile legate de asigurarea continuităţii serviciilor informatice
şi de comunicaţii contractate sau puse la dispoziţie de furnizorii de servicii (ex. managementul
contractelor de licenţe, de servicii de transport date) – Supplier Management.
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Departamentul coordoneaza activitatile de management al activelor şi al configuraţiilor din
organizaţie (Asset and Configuration Management), precum şi cel de management al
documentaţiei de proces (Knowledgw Management). Departamentul gestioneaza informatii
privind CDA – Critical Digital Assets in vederea identificarii lor si a asigurarii nivelului de
disponibilitate corespunzator acestora.
În cadrul Departamentului se stabilesc şi se urmăresc indicatorii de performanţă ai serviciilor
furnizate (KPI – Key Performance Indicators) şi se coordonează procesele de îmbunătăţire
continuă a performanţelor serviciilor IT şi de securitate (CSI – Continual Service Improvement)
prin colectarea şi analizarea datelor, elaborarea şi implementarea de recomandări în vederea
implementării acestora la nivelul Serviciilor din subordinea Departamentului.Rolul
Departamentului cuprinde pe langa asigurarea disponibilitatii serviciilor IT catre alte
departamente ale organizatiei si pe cea de asigurare a respectarii conformitatii cu diversele
organisme din punct de vedere al cerintelor sistemelor informatice si totodata furnizeaza resursa
principala pentru managementul proiectelor complexe IT ce implica modelarea proceselor de
business.
Departamentul pentru Managementul Serviciilor IT este responsabil cu implementarea ITIL la
nivelul Directiei Informatice si Operatiuni de Securitate si asigurarea suportului necesar
Departamentului Securitate Cibernetica pentru implementarea standardului ISO27001 la
nivelul SNN. Parte a acestui proces o reprezinta identificarea de riscuri specifice zonei de
tehnologie a informatiei, definiriea impactului de business (BIA) pentru activele si aplicatiile
cheie si capacitate pentru a realiza analiza de impact acolo unde apar CR (change request).În
cadrul Departamentului se menţine sistemul de management al securităţii informaţiei (ISMS)
ce conţine standardele de securitate a informaţiei, politicile şi procedurile subsecvente (control
acces, gestionare parole, politica antivirus, politica de acces la serviciile publice Internet,
politica de utilizare a activelor IT).
Departamentul are rolul de a stabili, identifica sau propune analizei activele, serviciile şi
procesele critice funcţionării organizaţiei şi defineşte acţiunile de urmat pentru minimizarea
riscurilor aferente acestora (MoR – Management of Risk).
Un rol al Departamentului este cel de validare a serviciilor implementate în cadrul Direcţiei prin
evaluarea gradului în care acestea răspund cerinţelor de business ale organizaţiei.
Din perspectiva nivelului de maturitate, obiectivul departamentului este atingerea Nivelului
Predictiv, in conformitate cu Strategia IT 2020-2023 cu urmatoarele obiective specifice:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificare strategica
Platforma consolidata, unica IT la nivelul SNN din care sa fie livrate servicii IT
orizontale
Arhitectura de procese si catalogul de servicii ce o definesc
Gestiune actualizari
Sisteme suport decizii
Standarde tehnologice la nivel de organizatie
Management financiar consolidat si integrat
SLA – Service level agreement la nivel de serviciu
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•
•
•

OLA – Operational Level Agreement
Identificarea proceselor de business la nivelul SNN; digitizarea, consolidarea si
integrarea lor
Identificare riscuri specifice IT

2.Atributii, Competente, Responsabilitati
•
•
•
•

•

•
•

•

Dezvolta si stabileste politici, proceduri si instructiuni pentru activitatile de planificare
si guvernanta IT.
Asigura si monitorizeaza implementarea si cunoasterea politicilor si procedurilor
Ofera consultanta si sprijin CIO pentru asigurarea livrarii serviciilor IT in SNN,
planificand activitatile si propunand cheltuielile aferente guvernantei IT.
Asigura sprijin pentru derularea activitatilor de audit intern. Deruleaza propriile
verficari de conformitate, teste, scanari precum realizeaza validarea rapoartelor si
rezultatelor auditurilor externe pe componenta IT.
Se asigura de preluarea si implementarea tuturor recomandarilor realizate de auditori in
concordanta strategia si politicile stabilite la nivelul SNN si urmareste remedierea in
termen a vulnerabilitatilor identificate, indiferent de sursa acestora.
Se asigura de conformitatea practicilor de diminuare a riscurilor IT cu strategia SNN.
Comunica CIO si asigura suport pentru comunicarea in interiorul SNN aintentiilora
intentiilor sau modificarilor la nivelul guvernantei IT ce vor putea afecta serviciile si
proiectele.
Se asigura ca aliniaza deciziile legate de planificare, politici si operare a serviciilor IT
cu obiectivele de business in sensul asigurarii sau sustinerii indeplinirii acestora.
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•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Dezvolta, implementeaza si monitorizeaza mecanisme de raportare pentru politicile de
guvernanta, securitate/risc ITcuIT cu scopul sprijinirii conformitatii si a evidentierii
ariilor de expunere.
Revizuieste riscurile de securitate IT identificate pentru ca asset-urile organizatiei sa fie
in siguranta in permanenta.
Monitorizeaza si evalueaza conformitatea cu strategiile de managementul riscurilor
pentru a asigura ca activitatile IT&C sunt la nivelul standardului recomandat sectorului
nuclear.
Reprezinta elementul de legatura intre DIOS si alte compartimente suport business
Are responsabilitati si actiuni pentru Change & Release Management.
IT Release Management: Impreuna cu echipele de infrastructura hardware, software si
retea, urmareste problemele de configurare si mentine controlul documentatiei tehnice
aferente.
IT Change Requests: Se asigura ca IT CR (Change Request) sunt administrate corect,
documentate, intretinute si coordonate eficient.
Service Requests (SR): Se asigura ca cerintele din SR primite de la compartimentele
SNN sunt administrate, documentate si implementate in acord cu SLA. Creaza modelul
de SR si il pune la dispozitia compartimentelor SNN.
Calendar IT Change Management: Stabilieste si intretine calendarul de schimbari
planificate IT, tine legatura cu celelalte departamente si managementul SNN pe care ii
informeaza cu privire la activitatile ce urmeaza a fi derulate si realizeaza managementul
planificarii de schimbari in mediul de productie IT.
CAB: Ajuta la stabilirea Change Advisory Board pe care il conduce si unde prezinta
schimbarile planificate
Realizeaza o baza de date cu schimbarile (CMDB) si se asigura ca este mentinuta la zi
impreuna cu Departamentul Infrastructura
Raportarea de incidente operationale IT: Mentine inregistrarile cu toate evenimentele
inregistrate si activitatile de remediere precum si solutiile identificate pentru fiecare caz
in parte, conform procedurilor elaborate la nivelul departamentului.
SLAs (Service Level Agreement): Ajuta la definirea si mentinerea SLAs. Furnizeaza
indicatori cheie in privinta mentinerii parametrilor din SLA la nivelul DIOS.
Implementeaza ITIL la nivelul DIOS
Iniţiază şi cooperează cu Direcţiile de specialitate din SNNu alte instituţii la elaborarea
unor acte normative, protocoale sau convenţii care pot duce la îmbunătăţirea calităţii
serviciilor din aria de competenţă a Direcţiei.

2.1.Serviciul IT Services
1. Obiect de activitate
Intelegerea proceselor de business si digitalizarea sau automatizarea lor, in vederea eficientizarii
activitatii SNN.
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2. Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului IT Services, realizeaza coordonarea urmatoarelor activitati fie prin
competenta echipei proprii fie prin contractori specializati:
-

Asigurarea intelegerii proceselor de business, adresarea lor prin tehnologii si optimizare
harta procese SNN;
Asigurarea legaturii cu nivelul de business pentru sprijin in coordonarea proiectelor IT;
Aprobarea ferestrelor de mentenanta;
Asigurarea Operational Level Agreement – OLA;
Implementarea Change Management pentru modificarile in infrastructura IT;
Consolidarea, verificarea și actualizarea bazelor de date operaționale (inclusiv a bazelor de
date cu configurații ale echipamentelor şi serviciilor, infrastructură și aplicaţii);
Asigurarea suportului pentru crearea sau redefinirea proceselor de business;
Implementarea ITIL si CoBIT si elaborarea procedurilor aferente la nivel ul SNN

2.2 Birou Reglementari IT
1. Obiect de activitate
Asigurarea conformitatii cu reglementarile cu impact in IT si cu cerintele din rapoartele de audit
interne si externe.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului Reglementari IT, realizeaza coordonarea urmatoarelor activitati fie prin
competenta echipei proprii fie prin contractori specializati:
-

Gestionarea si asigurarea conformitatii cu reglementarile IT externe aferente proceselor
informatice :GDPR; L362/2018 – Legea NIS; Reglementari - CNCAN, WANO, INPO, etc;

-

Gestionarea recomandarilor IT si de securitate provenite din audit al entitatilor externe:
WANO, SRI, etc.;

-

Evaluarea Riscurilor IT si de securitate pentru amenintari si vulnerabilitati la adresa SNN si
asigurarea interfetei cu Directia Audit si Managementul Riscurilor pentru adresarea celor
specifice informatice si Planificarea remediilor;

-

Urmarirea aplicarii scenariilor de remediere si raportarea situatiei pe “findings” de audit;

-

Gestionarea si asigurarea conformitatii cu reglementarile IT interne aferente proceselor
informatice si de securitate: ISO 27001, ITIL, etc..

2.2.Birou Proiecte IT
1. Obiect de activitate
Managementul proiectelor IT pe intrega durata de viata, din faza de analiza de piata pana la
acceptarea livrabilelor.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati
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In cadrul procesului Proiecte IT, realizeaza coordonarea urmatoarelor activitati fie prin
competenta echipei proprii, fie prin interfata cu alte compartimente, fie prin contractori
specializati:
-

Asigurarea activitatilor de Project Management IT, avand in vedere planul de implementare
cuprins in Strategia IT 2020-2023;

-

Gestionarea solicitarilor de oferte de solutii informatice si de securitate;

-

Compararea de solutii, analiza si sinteze;

-

Sprijinirea in elaborarea de Strategie Proiect si documentatie achizitii;

-

Propunerea de solutii identificate catre compartimentele specializate;

-

Asigurarea managementului contractelor IT, initiate si gestionate de DIOS, prin
recomandarea clauzelor, urmarirea implementarii tehnice a proiectului si alte activitati
specifice derularii contractelor;

-

Participarea in comisiile de receptie;

-

Asigurarea validarii pe etape proiect.

3. Departament Infrastructura Hardware/Software/Retea
1. Obiect de activitate
Departamentul Infrastructura Hardware/Software/Retea asigura coordonarea operationala a
activitatilor desfasurate la nivelul SNN şi a sucursalelor CNE Cernavoda si FCN Pitesti aflate
in coordonare operationala din cadrul procesului Infrastructura Hardware/ Software/ Retea si
a procesului Dezvoltare aplicatii informatice. Asigura rolul de Team-Lead (Coordonare) pentru
asigurarea managementului echipei distribuite DevOps (pentru dezvoltare aplicatii simple,
specifice si necesare), constituita prin decizie a Directorului General si formata din specialisti
IT angajati in cadrul SNN, inclusiv in sucursalele societatii.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati
- Realizarea arhitecturilor necesare pentru conceptualizarea activelor digitale in orice forma:
Hardware/Software/Retea/Date pe fiecare din palierele OSI.
- Elaborarea de propuneri si studii privind dezvoltarea şi modernizare a sistemelor informatice
şi a reţelelor de comunicații aflate în administrare
- Asigurarea mentenanţei şi asistenţei tehnice permanente a tuturor echipamentelor şi serviciilor
- Coordonarea activităţilor Serviciilor de specialitate din cadrul sucursalelor SNN, pe domeniul
tehnic de competenţă
- Implementarea metodelor și mijloacelor de protecție a serviciilor informatice şi a rețelelor de
comunicații de date;
- Elaborarea sau actualizarea procedurilor şi instrucţiunilor tehnice de utilizare şi funcţionare a
reţelelor și serviciilor aflate în administrare sau operare;
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- Gestionarea informaţiilor statistice referitoare la performanţele sistemelor informatice şi de
comunicaţii, întreţinerea şi examinarea rapoartelor asupra calităţii serviciilor oferite,
determinarea performanţele sistemelor în diferite condiţii de lucru ;
- Participarea la elaborarea și implementarea proiectelor de interes comun pentru SNN,
împreună cu celelalte Departamente din cadrul Direcţiei
- Analizarea cauzelor incidentelor apărute în buna funcționare a serviciilor informatice şi de
comunicaţii și propunerea măsurilor necesare pentru înlăturarea acelor cauze
- Aplicarea planurilor de pregătire profesională a personalului tehnic de specialitate

3.1. Serviciul Infrastructura Retea
1. Obiect de activitate
-

-

Elaborarea strategiei si proiectarea arhitecturii de comunicatii la nivel SNN precum si a
conexiunilor externe ale SNN, precum si asigurarea managementului activitatilor pe
acest domeniu.
Realizarea unei retele unice a SNN si asigurarea managementului integrat al acesteia
precum si a reţelelor de comunicații SNN externe, aflate în administrare.
Asigurarea rezilientei platformelor de comunicatii inca de la nivelul arhitecturii.
Administrarea infrastructurii de comunicaţii LAN şi WAN din SNN şi coordonarea
activităţilor de administrare a reţelelor din sucursale.
Identificarea si monitorizarea activelor de retea, inclusiv CDA – critical digital assets si
a SPF – single point if failure
Identificarea soluțiilor tehnice pentru realizarea de rețele de comunicații de date și
furnizarea de suport pentru elaborarea specificațiilor tehnice.
Asigurarea proiectării reţelelor de comunicaţii tip voce/date/video aflate în administrare
şi asigurarea suportului de proiectare pentru sucursalele SNN.
Administrarea aplicaţiilor software şi a infrastructurii hardware necesare
managementului serviciilor asigurate de reţelele de comunicații aflate în administrare.
Analizarea funcționării sistemelor și rețelelor aflate în administrare şi elaborarea de
propuneri privind concepţia de dezvoltare şi modernizare a serviciilor și reţelelor de
comunicații aflate în administrare.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati

In cadrul procesului Infrastructura Retea, realizeaza coordonarea urmatoarelor activitati fie prin
competenta echipei proprii fie prin contractori specializati:
Realizarea strategiei comunicatii IT la nivelul SNN si al sucursalelor;
-

Realizarea tuturor documentelor de arhitectura de comunicatii necesare, pe palierele
OSI relevante, la nivel de entitati, global, individual, cu rol functional, operational, fizic
(la nivel de datacenter, rack, switch, porturi etc) etc.

-

Elaborarea planurilor de cablare structurată, WiFi şi coordonarea activităţilor de
implementare
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-

Integrarea retelelor comunicatii IT la nivelul SNN;

-

Uniformizarea configuratiei si politicilor ce privesc procesele de reţea;

-

Intretinerea infrastructurii de comunicatii IT;

-

Asigura mentinerea unui catalog de produse de infrastructura utilizate la nivelul SNN la
zi, informand asupra neconformitatilor observate.

-

Are in gestiune produsele aflate in catalog si este raspunzator cu aducerea la cunostinta
utilizatorilor a termenilor si conditiilor de utilizare a acestora, acolo unde este cazul.

-

Realizeaza audit-uri interne de utilizare a acestor politici de utilizare si se asigura ca ia
toate masurile pentru a nu incalca termenii si conditiile de licentiere.

-

Raporteaza din timp asupra expirarii licentelor si are in vedere mecanisme de
consolidare si optimizare a utilizarii acestora. Realizeaza strategii de optimizare a
costurilor acolo unde utilizarea anumitor facilitati poate fi consolidata.

-

Urmareste permanent si raporteaza situatii de genul End-of-Sale, End-of-Marketing,
End-of-Support a produselor din gestiune, propune strategii de inlocuire din timp a
echipamentelor pentru a asigura posibilitatea migrarii pe platforme alternative noi, aflate
in suport activ.

-

Urmareste incarcarea la nivelul echipamentelor si propune strategii de asigurare de
resurse si disponibilitate comfortabile pentru a putea prelua incarcari neplanificate la
nivelul retelei.

-

Bugeteaza in timp util pentru asigurarea licentelor de mentenanta pentru anul viitor si
realizeaza toate demersurile in vederea asigurarea conformitatii cu termenii si conditiile
de utilizare a licentelor acceptate si implementate.

-

Executarea intervenţiilor tehnice ce se impun pentru remedierea operativă a eventualelor
deranjamente la echipamentele de reţea de date;
Participarea la întocmirea specificaţiilor tehnice, caietelor de sarcini sau alte documente
cu caracter tehnico-economic necesare achiziţionării de servicii, echipamente, piese şi
materiale utilizate pentru implementarea si menţinerea în stare de funcţionare a
serviciilor și reţelelor de comunicații aflate în administrare.

-

-

Configurarea permanenta si coordonarea acestor activitati (VPN, FW, exceptii etc.);

-

Monitorizarea parametrilor rețelelor de comunicații de date, respectiv identificarea
componentelor rețelelor ce trebuie monitorizate activ, prioritatea, modul de realizare a
monitorizării, scopul acesteia și acțiunile necesare în cazul degradării parametrilor
optimi, monitorizarea pasivă, înregistrarea și evidența evenimentelor;

-

Preluarea fluxului de remediere a deranjamentelor, escaladat prin Departamentul Suport
IT Helpdesk, din reţelele de comunicații de date aflate în administrare;
Diagnosticarea cauzelor deranjamentelor, identificarea solutiilor si realizare de
procedurilor și instrucțiuni tehnice pentru remedieri ulterioare;
Administrarea şi configurarea serviciilor de transport de date din cadrul SNN (reţeaua
WAN) şi de acces la aceasta;

-
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-

-

Administrarea şi configurarea echipamentelor, serviciilor şi infrastructurii LAN din
SNN Executiv; realizarea unor standarde si acordarea de suport sucursalelor SNN pentru
administrarea si configurarea similara a echipamentelor.
Actualizarea şi păstrarea fişelor de soluţie tehnică, configuraţiilor echipamentelor şi
serviciilor şi gestionarea credenţialelor de acces la aceste informaţii
Optimizarea fluxurilor conform recomandărilor din analiza de performanţă;
Propunerea şi organizarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a
personalului de specialitate din SNN Executiv şi sucursale.
Realizarea și testarea soluțiilor tehnice conform cerinţelor de business;
Iniţierea sau participarea la elaborarea şi actualizarea documentelor şi protocoalelor care
reglementează activitatea specifică, în procesul de cooperare cu autorităţi publice ale
statului sau cu entităţi din domeniul privat

-

Asistenta Project management si elaborare specificatii tehnice din documentatia de
achizitii;

-

Coordonarea CNE Cernavoda si FCN Pitesti pentru managementul integrat al retelei
SNN;
Realizare arhitectura si implementare NOC / Network Operation Center la nivelul
intregului SNN prin implementarea unor produse de monitorizare a traficului si
evenimentelor de retea.
Administrarea unică pentru serviciile şi activităţile de reţea din aria de competenta si
coordonarea activitatii la nivelul sucursalelor pentru asigurarea conformitatii cu
standardele stabilite;
Asigurarea atributiilor specifice in cadrul comisiilor de achizitii, de evaluare oferte, de
negociere, de recepţie ş.a.m.d. din care este parte, prin personalul propriu sau desemnat,
numit prin decizie a Directorului General
Administrarea infrastructurii suport, de comunicaţii pentru Centrul de Date SNN
Executiv, respectiv coordonarea activităţilor de administrare a Centrelor de Date din
sucursalele SNN

-

-

-

-

3.2 Serviciul Infrastructura Hardware
1. Obiect de activitate
-

-

Elaborarea strategiei pentru utilizarea si dezvoltarea arhitecturii hardware la nivel SNN
precum si asigurarea managementului activitatilor pe acest domeniu. Identificarea
oportunitatilor de consolidare hardware atat la nivelul sistemelor fizice cat si la nivelul
stocarii centralizate.
Identificarea si monitorizarea activelor hardware, inclusiv CDA – critical digital assets
si a SPF – single point of failure
Asigurarea rezilientei platformelor hardware inca de la nivelul arhitecturii.
Realizarea unei arhitecturi hardware unitare a SNN si asigurarea managementului
integrat al acesteia.
Identificarea soluțiilor tehnice pentru realizarea acestei arhitecturi și furnizarea de suport
pentru elaborarea specificațiilor tehnice.
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-

Administrarea aplicaţiilor software şi a infrastructurii hardware necesare
managementului serviciilor asigurate de infrastructura hardware aflata în administrare.
Analizarea funcționării sistemelor aflate în administrare şi elaborarea de propuneri
privind concepţia de dezvoltare şi modernizare a acestora.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati

In cadrul procesului Infrastructura Hardware, realizeaza coordonarea urmatoarelor activitati fie
prin competenta echipei proprii fie prin contractori specializati:
-

Realizarea strategiei infrastructura hardware la nivelul SNN si al sucursalelor;

-

Standardizarea, consolidarea si integrarea hardware; Realizarea tuturor documentelor de
arhitectura hardware necesare, la nivel de rol;

-

Monitorizarea continuă a performantei hardware;

-

Uniformizarea configuratiei si politicilor ce privesc procesele de infrastructura hardware;

-

Intretinerea echipamentelor si elaborarea strategiei de inlocuire; management piese de
schimb;

-

Asigura mentinerea unui catalog de produse de infrastructura hardware utilizate la nivelul
SNN la zi, informand asupra neconformitatilor observate

-

Are in gestiune produsele aflate in catalog si este raspunzator cu aducerea la cunostinta
utilizatorilor a termenilor si conditiilor de utilizare a acestora, acolo unde este cazul.

-

Realizeaza audit-uri interne de utilizare a acestor politici de utilizare si se asigura ca ia toate
masurile pentru a nu incalca termenii si conditiile de licentiere.

-

Raporteaza din timp asupra expirarii licentelor aflate in gestiune aferente infrastructurii
hardware si are in vedere mecanisme de consolidare si optimizare a utilizarii acestora.
Realizeaza strategii de optimizare a costurilor acolo unde utilizarea anumitor facilitati poate
fi consolidata

-

Urmareste permanent si raporteaza situatii de genul End-of-Sale, End-of-Marketing, Endof-Support a produselor din gestiune, propune strategii de inlocuire din timp a
echipamentelor pentru a asigura posibilitatea migrarii pe platforme alternative noi, aflate in
suport activ

-

Identifica mecanisme noi de deservire prin platforme hardware a necesitatilor software
precum Hyper Converged Infrastructure, Storage etc.

-

Urmareste incarcarea la nivelul echipamentelor si propune strategii de asigurare de resurse
si disponibilitate comfortabile pentru a putea prelua incarcari neplanificate la nivelul
infrastructurii administrate

-

Bugeteaza in timp util pentru asigurarea licentelor de mentenanta pentru anul viitor si
realizeaza toate demersurile in vederea asigurarea conformitatii cu termenii si conditiile de
utilizare a licentelor acceptate si implementate.

-

Intretinerea spatiului (rack) pentru hardware;
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-

Administrarea şi mentenanţa sistemului integrat de monitorizare a Centrelor de Date (DCIM
– Data Center Infrastructure Management);

-

Elaborarea şi actualizarea procedurilor de operare a Centrelor de Date (SOP – Standard
Operation Procedure, MOP – Method of Procedure şi EOP – Emergency Operation
Procedure);

-

Identificarea şi coordonarea implementarii solutiilor tehnice pentru imbunatatirea
functionarii si pentru dezvoltarea/extinderea Centrelor de Date;

-

Asigurarea instalarii echipamentelor in Centrul de Date SNN Executiv;

-

Administrarea si monitorizarea echipamentelor instalate in Centrul de Date SNN Executiv
(unitati server, unitati stocare, unitati pentru protectia comunicatiilor, unitati pentru
asigurarea comunicatiilor) şi asigurarea suportului tehnic pentru activităţile similare din
sucursale; Monitorizarea integrata a echipamentelor din sucursale se va realiza in timp,
odata cu standardizarea echipamentelor;

-

Elaborarea, implementarea, actualizarea şi uniformizarea procedurilor de securitate si
exploatare a echipamentelor hardware;

-

Actualizarea şi păstrarea fişelor de soluţie tehnică, configuraţiilor echipamentelor şi
serviciilor şi gestionarea credenţialelor de acces la aceste informaţii

-

Asistenta pentru elaborarea specificaţiilor tehnice în vederea achiziţiei şi implementării
sistemelor de electroalimentare şi climatizare aferente Data Centerelor şi monitorizarea
parametrilor de funcţionare a acestora;

-

Preluarea fluxului de remediere a deranjamentelor, escaladat prin Departamentul Suport IT
Helpdesk, aferent echipamentelor hardware aflate în administrare;

-

Diagnosticarea cauzelor deranjamentelor, identificarea solutiilor si realizare de
procedurilor și instrucțiuni tehnice pentru remedieri ulterioare;
Asistenta Project management si elaborare specificatii tehnice din documentatia de achizitii;
Realizarea și testarea soluțiilor tehnice conform cerinţelor de business;
Coordonarea sucursalelor pentru managementul integrat al infrastructurii hardware a SNN;
Administrarea unică pentru serviciile şi activităţile de infrastructură hardware din aria de
competenţă;
Asigurarea atributiilor specifice in cadrul comisiilor de licitatie, de evaluare oferte, de
negociere, de recepţie ş.a.m.d. din care este parte, prin personalul propriu sau desemnat
numit prin decizie a Directorului General
Întocmirea planurilor de dotare şi întreţinere, a specificaţiilor tehnice, a caietelor de sarcini
sau a altor documente cu caracter tehnico-economic necesare achiziţionării de echipamente,
piese şi materiale utilizate pentru menţierea în stare de funcţionare a sistemelor şi reţelelor
aflate în administrare

-

-
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3.3 Serviciul Software si Date
1. Obiect de activitate
Elaborarea strategiei de gestionare a datelor (data governance) si a arhitecturii de aplicatii
informatice, managementul dezvoltarii de aplicatii noi si a activitatilor pe domeniu.
Elaborarea, implementarea si actualizarea procedurilor de administrare, exploatare si securitate
a aplicatiilor informatice.
Identificarea si implementarea solutiilor tehnice de actualizare/modernizare (upgrade) a
sistemelor informatice.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului Software si Date, realizeaza coordonarea urmatoarelor activitati fie prin
competenta echipei proprii fie prin contractori specializati:
-

Realizarea strategiei de aplicatii informatice si de gestionare a celor business la nivelul SNN
si al sucursalelor;

-

Primeste si clarifica cerintele de business de la compartimentele din cadrul SNN ce au
nevoie de aplicatii informatice. Nu este implicat in determinarea oportunitatii de business,
verificand fundamentarea pusa la dispozitie de compartimentele SNN pentru a intelege
nevoia si a identifica solutii aplicabile.

-

Participa la receptia proiectelor de livrare aplicatii de business in calitate de departament
suport IT, nu in calitate de beneficiar al aplicatiei.

-

Receptioneaza in calitate de beneficiar aplicatiile fara rol de business dar cu rol activ in
arhitectura software a Directiei Informatice.

-

Realizarea strategiei de date (Data Governance) la nivelul SNN si al sucursalelor; Strategia
va adresa si categoriile de informatii procesate si masura in care anumite categorii pot fi
gestionate in platforme externe sau interne de tip cloud.

-

Implementarea si intretinerea aplicațiilor comune SNN (ERP, EAM, Document
Management, Baze de date, aplicatii care deservesc procese business, IT Asset
Management, etc).;

-

Administreaza aplicatiile SNN iar pentru cele de business opereaza pe baza de SR (Service
Request) primit de la compartimentele beneficiare, gestionarea utilizatorilor.

-

Standardizarea, consolidarea si integrarea aplicatiilor; Realizarea tuturor documentelor de
arhitectura necesare, la nivel de rol;

-

Monitorizarea continuă a performantei software;

-

Uniformizarea configuratiei si politicilor ce privesc procesele de infrastructura software;

-

Asigurarea mentinerii unui catalog de licente utilizate la nivelul SNN la zi, informand
asupra neconformitatilor observate in utilizarea acestora.
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-

Are in gestiune licentele aflate in catalog cu ajutorul unor unelte specializate de tip SAM
(software asset management) si este raspunzator cu aducerea la cunostinta utilizatorilor a
termenilor si conditiilor impuse de producatori.

-

Realizeaza audit-uri interne de utilizare a acestor licente si se asigura ca ia toate masurile
pentru a nu incalca termenii si conditiile de licentiere.

-

Raporteaza din timp asupra expirarii licentelor si are in vedere mecanisme de consolidare si
optimizare a utilizarii acestora. Realizeaza strategii de optimizare a costurilor acolo unde
utilizarea anumitor facilitati poate fi consolidata.

-

Urmareste permanent si raporteaza situatii de genul End-of-Sale, End-of-Marketing, Endof-Support a produselor din gestiune, propune strategii de inlocuire din timp pentru a asigura
posibilitatea migrarii pe platforme software alternative.

-

Bugeteaza in timp util pentru asigurarea licentelor de mentenanta pentru anul viitor si
realizeaza toate demersurile in vederea asigurarea conformitatii cu termenii si conditiile de
utilizare a licentelor acceptate si implementate.

-

Urmareste incarcarea la nivelul aplicatiilor si propune strategii de asigurare de resurse si
disponibilitate comfortabile pentru a putea prelua incarcari neplanificate la nivelul
infrastructurii administrate

-

Asigurarea Data management: strategie management date – stocare, acces, monitorizare,
etc.;

-

Asigurarea sau sprijin in clasificarea informatiilor; elaboreaza strategii pentru asigurarea
rezilientei fiecarui tip de date in parte, functie de criticitatea sa.

-

Asigura politicile de back-up si arhivare, a numarului de copii necesare, frecventei si
modului de realizare. Testeaza functionarea recuperarii datelor.

-

Asigurarea Database management; initiaza proiecte de consolidare baze de date intre
entitatile SNN pentru optimizarea infrastructurii;

-

Asigurarea asistentei Project management și elaborare specificatii tehnice documentație de
achiziții;

-

Întreținerea sistemelor informatice şi a aplicaţiilor software de monitorizare și ticketing din
centrul de helpdesk;

-

Analizarea şi optimizarea sistemelor informatice ale SNN, asigurându-se integrarea
conceptuală, logică şi funcțională;

-

Monitorizarea privind exploatarea sistemelor informatice ale SNN şi sucursalelor;

-

Definirea cerințelor tehnice şi a arhitecturilor informatice (tehnici, tehnologii, echipamente)
pentru sistemele informatice;

-

Coordonarea sucursalelor pentru managementul integrat al infrastructurii software a SNN;

-

Asigură asistenţa la proiectarea, implementarea şi perfecționarea sistemelor informatice ale
SNN pe componenta software;
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-

Elaborarea temelor de proiectare pentru aplicațiile informatice realizate de terți; participarea
la contractarea acestora şi la recepționarea infrastructurii hardware şi software achiziționate;

-

Elaborarea temelor de proiectare pentru aplicatiile informatice din sfera activității de
informatică de proces realizate de terţi;

-

Realizarea aplicatiilor informatice din sfera activității de informatică de proces pentru care
exista posibilitatea de analiza, proiectare si programare cu forte proprii;

-

Asigurarea suportului tehnic pentru sistemele informatice instalate in Centrele de Date
(testari de integritate si consistenta, instalare/exploatare sisteme de operare, virtualizare,
stocare, back-up date si configuratii, drepturi acces, interconectarea sistemelor);

-

Elaborarea strategiei si asigurarea managementului arhitecturii de de virtualizare precum si
a celei de tip PAAS la nivelul SNN.

-

Preluarea fluxului de remediere a aplicatiilor, escaladat prin Departamentul Suport IT
Helpdesk, aferent produselor software aflate în administrare;

-

Diagnosticarea cauzelor de nefunctionare, identificarea solutiilor si realizare de
procedurilor și instrucțiuni tehnice pentru remedieri ulterioare;
Acceptarea cerinţelor de business si identificarea aplicatiilor care le-ar putea deservi;
Administrarea centralizata pentru serviciile şi activităţile informatice din aria de
competenţă;
Asigurarea atributiilor specifice in cadrul comisiilor aferente procedurilor de achizitii, de
evaluare oferte, de negociere, de recepţie ş.a.m.d. din care este parte, prin personalul propriu
sau desemnat numit prin decizie a Directorului General

-

-

Coordonarea centralizată prin Team-Lead a activitatii DevOps la nivel SNN pentru:
•

identificare și calificare nevoi business; prioritizare proiecte

•

definire arhitectură aplicație;

•

dezvoltare aplicații in mod unitar, cu interfete interoperabile.

•

coordonare echipă distribuită ce utilizeaza colaborativ o singura platforma de dev (ex.
git, jira etc.), pentru istoric versiuni aplicații și repository central de cod, verificare
unitara a securitatii si a calitatii aplicatiilor scrise.

4. Departament Securitate Cibernetica IT&OT – CISO
1. Obiect de activitate
Asigura coordonarea operationala a activitatilor desfasurate la nivelul sucursalelor SNN din
cadrul procesului Securitate Cibernetica IT si procesului Securitate Cibernetica OT (procese
digitale ICS).
Asigură conformitatea activităţilor interne cu legislaţia naţională şi internaţională, elaborează
politici şi arhitecturi de securitate cibernetică, urmăreşte derularea proceselor specifice şi
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monitorizează proactiv starea de funcţionare a sistemelelor de securitate cibernetica din
companie.
Primeste, prioritizeaza si informeaza CIO in privinta evenimentelor de securitate inregistrate
sau posibile sau asupra altor riscuri de securitate a informatiilor pe care le constata sau le
primeste din cadrul tuturor sucursalelor SNN.
Stabileste mecanismele de raportare a evenimentelor de securitate cibernetica la nivelul SNN.
Asigură elaborarea, implementarea şi testarea planurilor si măsurilor de securitate cibernetica
în cadrul SNN, inclusiv INFOSEC.
Elaborează şi actualizează strategia de securitate cibernetica a companiei, identifică şi
abordează factorii de risc în domeniul securităţii IT&OT.
Elaborează planuri de acţiune în vederea răspunsului la incidentele de securitate cibernetică.
Coordonează activităţile echipei de intervenţie la incidente de securitate (Emergency Response
Team) din cadrul companiei. Realizează managementul riscului de securitate cibernetică la
nivelul companiei.
Asigură elaborarea si implementarea „Business Continuity Plan” la nivelul companiei.

2.Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului Securitate Cibernetica IT&OT – CISO
-

Elaborează politici şi proceduri de securitate cibernetică în conformitate cu cerinţele de
business şi operaţionale
Reprezintă compania în cadrul activităţilor de relaţionare cu instituţiile abilitate ale statului
în vederea identificării, izolării si raspunsului la incidentele de securitate cibernetică
Planifică şi coordonează activităţile de testare periodică a planurilor de acţiune în caz de
incidente de securitate cibernetică.
Ţine evidenţa activelor de securitate cibernetică ale companiei şi a modului în care sunt
acestea folosite.
Verifică modul de implementare a politicilor de securitate cibernetică la toate nivelurile
companiei.
Derulează activităţi de conştientizare şi consolidare a culturii de securitate la nivel
organizaţional.
Prioritizează activităţile specifice în vederea derulării cu eficienţă a PAAS.
Avizează din punct de vedere al securitaţii cibernetice proiectele IT&OT din cadrul SNN,
central şi sucursale.
Validează şi testează continuitatea proceselor de business în condiţiile comutării pe centrul
de recuperare în caz de dezastru (Disaster Recovery).
Avizează politicile de acces şi management al identităţii.
Asigură pregătirea profesională continuă a personalului cu atribuţiuni în menţinerea
securităţii cibernetice.
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4.1 Serviciu Operatiuni Securitate IT/OT – SOC
1. Obiect de activitate
Elaborarea arhitecturii SOC, a rolurilor resursei umane sau tehnologice si integrarea tuturor
surselor de evenimente necesare la nivel SNN si monitorizarea acestora.
-

-

Menţinerea bazei de cunoştinţe (Knowledge Base) a metodelor de combatere a incidentelor
de securitate cibernetică şi elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor necesare
implementării acestora la nivel organizaţional.
Gestionarea incidentelor raportate de compartimente si sistemele informatice si de
securitate cibernetica.
Asigurarea coordonarii resursei umane de gestionare a incidentelor in conformitate cu
procedurile.
Actualizarea informaţiilor cu privire la activele de securitate, a configuraţiei acestora, a
serviciilor informatice şi a permisiunilor de acces la acestea.
Raportarea imediată a incidentelor de securitate şi evaluarea timpului de restabilire a
serviciilor.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati

In cadrul procesului operatiuni securitate IT/OT – SOC
-

Propunerea strategiei de realizare SOC;

-

Asigurarea arhitecturii, cerinte si tehnologii IT si OT pentru complementaritate si rezilienta;

-

Asigurarea certificarii CERT-ului la nivel SNN si conectarii cu CERT-RO

-

Monitorizarea, alertarea si asigurarea raspunsului la incidente de Securitate cibernetica
pentru IT si OT; integrare surse de date externe (feeds);

-

Analizarea în timp real a evenimentelor de securitate şi prioritizarea acţiunilor în cazul
apariţiei incidentelor de securitate.
Realizează şi prezintă rapoarte de securitate IT&OT periodice prin monitorizarea în timp
real a indicatorilor de performanţă relevanţi.
Conduce activităţile ulterioare apariţiei incidentelor cibernetice, inclusiv realizarea analizei
de impact şi a recomandărilor pentru evitarea situaţiilor similare.
Aplicarea politicilor de acces la resurse şi de management al identităţii utilizatorilor.
Aplicarea pachetelor de securitate asupra activelor monitorizate şi gestionarea cheilor de
criptare pentru echipamentele specifice
Investigarea incidentelor de securitate şi colaborarea cu autorităţile desemnate pentru
mitigarea lor

-

4.2 Serviciul Tehnologii Protectie IT si OT
1. Obiect de activitate
Implementarea si monitorizarea tehnologiilor de securitate cibernetica pentru asigurarea
conformitatii legislative si a protectiei informatice la nivelul SNN.
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2. Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului Tehnologii Protectie IT si OT
-

Participarea la strategia de Securitate Cibernetica;

-

Asigurarea conformitatii cu L362/2018 - NIS prin implementarea solutiilor de securitate
cibernetica;

-

Identifica, implementeaza si intretine tehnologiile de securitate cibernetica pentru protectia
CDA (critical digital assets) dar si a activelor digitale in general la nivelul SNN.
Stabileste tactici de protectie a fiecarui sistem informatic, stabileste nivelul si modul de
redundanta a mecanismelor de protectie, asigura gradul de disponibilitate a resurselor
informatice.
Testeaza automat si prin resurse interne si externe gradul de protectie a resurselor digitale.
Opereaza cu ajutorul compartimentului tehnologiile implementate si se asigura de
mentinerea in permanenta a licentelor necesare si a actualizarilor de securitate necesare
produselor pentru asigurarea unei protectii continue, la zi.

-

-

-

Coordonarea cu sucursalele pentru monitorizarea unitara si implementarea de solutii
integrate;

-

Asistenta Project management si elaborare specificatii tehnice documentatie achizitii;

-

Coordonarea sucursalelor pentru managementul integrat al infrastructurii de securitate
cibernetica a SNN.

4.3 Birou Politica de Securitate
1. Obiect de activitate
Analiza, modificarea si/sau elaborarea politicilor si procedurilor de securitate ciberneticasi de
protectie fizica la nivelul SNN.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului Politica de Securitate
-

Participarea la strategia de Securitate Cibernetica;

-

Implementarea ISO 27001 si definirea politicilor aferente standardului. Intretinerea acestora
la nivelul SNN;

-

Elaborarea de politici pentru asigurarea conformitatii cu normele CNCAN NSC01 si alte
norme specifice aplicabile la nivel SNN;

-

Elaboreaza si mentine politicile de securitate la nivelul SNN. Coordoneaza standardizarea
acestora la nivelul Sucursalelor SNN.

-

Testeaza respectarea politicilor de securitate si a cunostintelor angajatilor cu privire la
acestea.
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-

Coordoneaza cu CISO testarea planului de continuitate a afacerii (BCP) la nivelul SNN si a
altor planuri de securitate ale SNN ce includ componente de securitate cibernetica.

-

Asigurarea configurarii unitare a politicilor de Securitate IT si fizica la nivelul SNN

ii. Departament Suport IT Help Desk
1. Obiect de activitate
Asigura coordonarea operationala a activitatilor desfasurate la nivelul sucursalelor SNN din
cadrul procesului Suport Utilizatori IT.
2.Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul Procesului Suport IT Help Desk
-

-

-

Coordoneaza operational activitatea de asigurare a serviciilor de suport utilizatori ai
sistemului informatic al SNN, prin aplicatii specifice de gestiune a incidentelor si call
center, precum si activitatii de interventie locala pentru adresarea diverselor probleme
de hardware sau software ale utilizatorilor, inclusiv imprimare, retelistica
Asigurarea elaborarii de norme interne privind organizarea procesului Suport Utilizatori
IT
Acordarea de suport de tip Helpdesk utilizatorilor rețelei IT, pe baza cererilor exprimate
de aceștia;
Colaboreaza, prin furnizarea specificaţiilor tehnice, la pregătirea caietelor de sarcini
pentru achiziţionarea de tehnica de calcul si aplicații informatice, servicii și produse
specifice procesului Suport Utilizatori IT, destinate utilizatorilor rețelei informatice;
Avizarea documentaţiilor tehnice întocmite de partenerii externi, în vederea
implementării de noi aplicaţii informatice sau actualizării aplicaţiilor informatice
destinate procesului Suport Utilizatori IT si derularea proiectelor specifice aceste
activităţii.

5.1 Birou Help Desk/ Ticketing
1. Obiect de activitate
Analiza, asigurarea serviciilor de suport pentru utilizatorii sistemului informatic al SNN prin
aplicatii specifice de gestiune a incidentelor (ticketing) si call center precum si suport la distanta
sau deplasare la postul de lucru al utilizatorului.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului Help Desk/ Ticketing
-

Implementare aplicatie de ticketing si preluarea centralizata a tuturor solicitarilor
utilizatorilor;

-

Call center cu preluare tickete;

-

Asigurarea managementului ticketelor de Level 1;

-

Preluarea ticketelor se face in conditiile detalierii suficiente a problemei raportate.
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-

Elaborarea procedurilor de răspuns la solicitări Level 1 pentru cel puțin 80% din tipurile de
incidente;

-

Asigurare existenta mecanisme de feed-back pentru soluționare proactivă a cererilor.
Automatizarea procesului de raspuns la incidente Level 1
Alocarea ticketelor catre Biroul Suport Utilizatori pentru solutionarea locala a problemelor
ce nu pot fi solutionate la distanta de catre Biroul HelpDesk si asigurarea inchiderii
ticketelor.
Identificare si transmitere tickete de Level 2 si level 3 catre compartimentele potrivite.

-

5.2 Birou Suport Utilizatori
1. Obiect de activitate
Analiza, interventie locala pentru adresarea diverselor probleme de hardware sau software ale
utilizatorilor, inclusiv imprimare, retelistica, telefonie.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului Suport Utilizatori
-

Asigurarea interventiei locale pentru rezolvarea problemelor de hardware sau software
ale utilizatorilor;
Gestionarea ticketelor primite de la Biroul HelpDesk si solutionarea acestora.
Asigurarea monitorizarii interventiilor si a cauzelor si problemelor de hardware sau
software ale utilizatorilor, pentru propunerea masurilor de imbunatatire IT/OT;
Verificarea starii tehnice a retelelor IT&C;
Conectarea utilizatorilor la infrastructura LAN, WAN, WWAN, VPN, WiFi si telefonie.

iii. Serviciul IT si Securitate Cibernetica (SITSC) – CNE Cernavoda
3.1 Obiect de activitate
Serviciul IT si Securitate Cibernetica CNE este subordonat adminstrativ Directorului Sucursalei
CNE Cernavoda iar functional este coordonat operational de catre CIO in mod direct la nivelul
sefului de serviciu si prin compartimentele specializate pe domeniile acestora de activitate:
servicii IT, infrastructura, securitate cibernetica sau suport IT.
Coordonarea operationala presupune abordare unitara pentru planificare, efectuare activitati,
monitorizare si analiza a performantei. Acestea se realizeaza cu respectarea termenelor,
prioritatilor stabilite la nivelul directiei si a bugetului alocat, alinierea procedurilor operationale,
standardizare tehnologica, follow-up pentru deciziile formale si informale transmise, lucru in
comun cu informari si comunicare permanenta, organizare sau re-organizare echipa, alocarea
de sarcini, optimizare a activitatilor si alte elemente ce presupun indeplinirea atributiilor si
responsabilitatilor.
Serviciul IT si Securitate Cibernetica CNE este responsabil de asigurarea functionarii optime a
tuturor componentelor sistemului informatic CNE prin asigurarea unui nivel inalt de securitate
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cibernetica (confidentialitate, disponibilitate, integritate) atat la nivelul interfetelor externe cat
si lanivelul interfetelor cu alte sisteme si retele interne CNE, prin aliniere cu strategia, planul
si masurile de securitate cibernetica stabilite la nivelul Departamentului de Securitate
Cibernetica al SNN.
Sistemul informatic este ansamblul de elemente implicate in procesul de introducere,
prelucrare, stocare si transmitere a datelor pe cale electronica. Acesta este compus din statii de
lucru, sisteme de transmisie a datelor, servere, alte componente hardware, produse software,
datele prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de calcul, teoriile ce stau la baza
algoritmilor de prelucrare, proceduri de lucru IT, etc.

3.3 Atributii, Competente, Responsabilitati
Serviciului IT este owner pentru procesului IT CNE care are, ca rol principal, mentinerea in
stare optima de functionare a sistemului informatic CNE prin definirea modului de administrare
a acestui sistem, incluzand si controlul activitatilor. In procesul IT sunt implicati:
Personalul IT CNE cu activitati coordonate prin DIOS pentru:
-

Definirea arhitecturii sistemului, managementului serviciilor, aplicatiilor informatice,
infrastructurii de comunicatie, etc., ce constituie sistemul IT de business, dedicat tuturor
departamentelor CNE destinat atat angajatilor proprii cat si contractorilor, care folosesc
sisteme informatice ca serviciu suport in derularea activitatile curente;

-

Asigurarea activitatilor de administrare ale echipamentelor/interfetelor

-

Dezvoltarea si/sau implementarea noilor servicii sau aplicatii IT, cerinte de legislatie,
organisme regulatorii, de control, etc.

-

Raportarea tuturor incidentelor de securitate si de disfunctionalitati aparute la nivelul
arhitecturii IT a CNE Cernavoda catre SOC SNN. Disfunctionalitatile vor fi definite in
comun in cadrul DIOS pentru fiecare tip de sistem informatic in parte.

1.
In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al
CNE Cernavoda” se desfasoara activitatile prin coordonare cu Departamentele DIOS pentru:
-

Administrare servere UNIX, NOVELL, LINUX, WINDOWS – cu activitatile specifice
urmatoare: instalarea sistemului de operare, configurarea acestuia, aplicarea masurilor de
securitate necesare, revizuirea/ elaborarea de politici de securitate pe echipamente in functie
de amenintarile nou aparute in spatiul cibernetic, monitorizarea echipamentelor, raportarea
incidentelor catre SOC SNN, investigarea incidentelor si rezolvarea lor, remediere
disfunctionalitatile aparute, suportul tehnic pentru aplicatiile si serviciile IT gazduite de
aceste sisteme de operare;

-

Administrare sisteme de stocare, back-up si restaurare centralizata a datelor centralei –
urmarirea si analizarea log-urile sistemului, asigurarea configurarilor in functie de
necesitatile de spatiu de stocare, urmarirea executarii planului de back-up, testarea
functionala restaurari, remedierea disfunctionalitatilor aparute, etc.
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-

Administrare infrastructura de comunicatie interna si cu exteriorul (monitorizarea regulilor
de acces pe echipamentele de comunicatie si securitate interne si externe, interfete cu alte
sisteme tip firewall/ router;

-

Verificarea interfetelor cu Internetul in vederea depistarii unor eventuale atacuri cibernetice;
protejarea „on-line” a sistemelor de proces CNE U1 si U2 si monitorizarea continua a bunei
functionari a sistemelor de securizare cibernetica ce realizeaza acest obiectiv;

-

Configurarea echipamentelor de comunicatii pentru accesul controlat al utilizatorilor in
functie de domeniul de activitate al fiecaruia (activari/dezactivari prize de date);

-

Monitorizarea functionala a UPS-urilor ce asigura protectia (dpdv al alimentarii cu energie
electrica) intregii infrastructuri IT precum si disponibilitatea sistemelor in cazul aparitiei
unor probleme de alimentare electrica;

-

Configurarea si monitorizarea functionala a sistemului de videoconferinta;

-

Configurarea si stocarea in siguranta a inregistrarilor efectuate prin intermediul sistemului
de supraveghere video, iar in caz de necesitate analiza acestora;

-

Monitorizarea si configurarea solutiei de acces securizat de tip VPN a administratorilor
sistemelor informatice de business ale CNE, ale utilizatorilor de dispozitive mobile de tip
tableta si ale organismelor si institutiilor colaboratoare;

-

Implementarea si monitorizarea regulilor de acces si filtrare pentru anumite categorii de
site-uri in conformitate cu cerintele sarcinilor de serviciu;

-

Efectuarea de salvari de siguranta si update-uri pentru serverele si echipamentele de
comunicatii;

-

Configurarea si monitorizarea tuturor echipamentelor mobile de comunicatie de tip
tableta/smartphone si crearea de profile de utilizatori pentru accesul la Intranet, Internet si
e-mail, folosind resursele interne de acces;

-

Intocmirea si actualizarea periodica a schemelor pentru infrastructura de comunicatie in
vederea pastrarii controlului configuratiei dupa fiecare modificare efectuata;

-

Verificarea si actualizarea politicilor de securitate pe echipamentele de comunicatii in
conformitate cu modificarile aprobate;

-

Asigurarea suportului tehnic IT pentru activitatile specifice centrelor de control a urgentei
CCUA si CCUAA si exercitiilor periodice de urgenta in conformitate cu prevederile
procedurilor RD-01364-RP8, OM03420, SI-01364-RP10;

-

Administrarea platformelor virtuale (se gestioneaza resursele fizice ce sustin platforma –
urmarire incarcare si functionare servere, incarcare si functionare mediu de stocare, starea
legaturilor de retea FIZICE si fibra optica intre diversele componente ale sistemului prin
gestionarea echipamentelor de tip switch, se gestioneaza resursele platformei logice (creare,
resetare, stergere conturi utilizatori, gestiunea masini virtuale alocate utilizatorilor si
serverelor necesare functionarii infrastructurii) si se verifica starea serverelor de
management aferente;
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-

Administrarea serviciului de scanare (se creeaza/ sterg utilizatorii si se aloca spatiu de
scanare conform solicitarilor aprobate, se verifica faptul ca se creaza fisiere de audit si se
efectueaza backup-ul acestora precum si al documentelor scanate, se configureaza
echipamentele si se verifica aplicarea masurilor de securitate specifice;

-

Administrarea serviciului de imprimare – instalare, creare imprimante de retea, incarcarea
drivere-lor specifice si configurarea profilelor imprimantelor, in colaborare cu tehnicienii
software specialisti, intocmirea si transmiterea rapoartelor de imprimare conform cerintelor,
configurarea serviciilor de audit si verificarea creerii fisierelor specifice, acolo unde este
necesar;

-

Monitorizarea functionarii sistemelor de climatizare aferente centrelor de comunicatii – se
asigura interventia operationala, alertarea si colaborarea cu echipele specializate de
reparare/intretinere in cazul aparitiei unor disfunctionalitati ale sistemelor de climatizare
aferente centrelor de comunicatii.

-

Administrarea serviciului de email – creare/configurare, administrarea conturilor de email
si modificari drepturi conform solicitarilor aprobate de redirectionari email-uri si liste de
distributie, dimensiuni continut email, transmitere email-uri intern/ extern/ pe distributii;

-

Implementarea si verificarea periodica a masurilor de securitate privind continutul/
dimensiunea si transferul (intern/extern) al email-urilor;

-

Verificarea proceselor ce asigura functionarea serviciilor de e-mail si remedierea
disfunctionalitatilor aparute;

-

Verificarea si gestionarea spatiului ocupat de bazele de date aferente casutelor de email;

-

Verificare periodica a proceselor ce asigura securizarea componentelor sistemului pentru
toate modulele din componenta sa;

-

Intretinerea hardware a serverelor din Data Center-e – analiza oportunitate aplicare updateuri, detectarea si raportarea/ remedierea defectiunilor aparute; implementare/ suport
implementare modificari infrastructura

-

Administrarea serviciului antivirus – instalarea si verificarea functionalitatii serviciilor
antivirus (baze de date de semnaturi , status protectie, etc.) si analiza log-urilor, iar in cazul
identificarii unor disfunctionalitati stabilirea solutiilor de remediere si implementarea
acestora; verificarea si actualizarea semnaturii antivirus pentru toate grupurile de clienti
(servere, desktop-uri, notebook-uri din sistem), iar in cazul neactualizarilor se analizeaza
cauzele situatiilor aparute si se actioneaza in vederea eliminarii problemei;

-

Administrarea serviciului DLP - Data Loss Prevention (verificarea functionalitatii
serviciilor si analiza log-urilor, iar in cazul identificarii unor disfunctionalitati, stabilirea
solutiilor de remediere si implementarea acestora; instalarea si configurarea componentelor
de sistem DLP; asigurarea suportului de nivel 2 catre utilizatori;

-

Administrare / Securizare statii de lucru, suport tehnic

-

Configurarea/ reconfigurarea statiilor de lucru si salvarea de date;

-

Instalarea si testarea de noi pachete software;
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-

Analizarea si instalarea, daca este necesar, a pachetelor software de actualizare pe statiile
de lucru;

-

Asigurarea suportului tehnic catre utilizatori in situatiile in care personalul contractor ce
asigura service-ul software, intampina dificultati;

-

Colaborarea si oferirea suportului tehnic specialistilor IT contractori ce participa la
remedierea unor defectiuni complexe ale sistemelor IT aflate in responsabilitatea altor
departamente ale CNE Cernavoda;

-

Rezolvarea, intr-un timp agreat (SLA), a tichetelor inregistrate in aplicatia Service Desk;

-

Administrarea configuratiei si a drepturilor de utilizatori pe statiile de lucru;

-

Asigurarea suportului tehnic pentru testarea, la nivelul statiilor de lucru, a diverselor
aplicatii sau configuratii software, in colaborare cu administratorii bazelor de date/ aplicatii;

-

Asigurarea instructajului tehnicienilor contractori software, inaintea efectuarii interventiilor
software pe statiile de lucru precum si distribuirea solicitarilor/ incidentelor semnalate de
catre utilizatori, catre acestia.

-

Administrare servere de aplicatii dedicate si servere baze de date – monitorizarea bazelor
de date/ aplicatiilor utilizand solutii dedicate, analiza patch-urilor de actualizare si de
securitate si aplicarea lor pe sistemele din responsabilitate verificarea log-urilor,
planificarea si verificarea job-urilor, verificarea serviciilor aferente sistemelor de operare,
verificarea spatiului/ incarcarea procesoarelor/ memoriei.

-

Administrare aplicatii (controlul configuratiei versiunilor de aplicatii)

-

Acordarea de suport pentru
necorespunzatoare a aplicatiilor;

-

Acordarea de suport tehnicienilor de service pentru instalare si configurare aplicatii pe
statiile utilizatorilor; corectarea datelor in aplicatii la solicitarea utilizatorului;

-

Verificare zilnica a functionarii corespunzatoare a interfetelor dintre sistemele integrate;
elaborarea procedurilor de administrare pe platformele software utilizate;

-

Elaborarea procedurilor de instalare a aplicatiilor pe server/ statiile utilizatorilor,
modificare/dezvoltare rapoarte si functionalitati aplicatii; acordarea/ administrarea
drepturilor in aplicatiile si bazele de date administrate;

-

Dezvoltare aplicatii/ rapoarte (crearea sau modificarea de rapoarte, de aplicatii si de
configurare software; alte servicii de dezvoltare aplicatii, rezolvarea diverselor probleme
software semnalate de catre utilizatori, elaborarea documentatiei tehnice sau manualelor de
utilizare pentru aplicatiile software dezvoltate, suport tehnic necesar diagnosticarii si
remedierii eventualelor disfunctionalitati ce pot aparea in functionarea aplicatiilor software
dezvoltate, etc).

-

Coordonare service hardware si asigurare suport hardware utilizatorilor sistemului
informatic

remedierea
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-

Mentenanta hardware preventiva si corectiva pentru reteaua interna (cablare, echipamente
active si pasive, etc.), statii de lucru si periferice;

-

Monitorizarea si raportarea interventiilor neautorizate asupra configuratiei sistemelor
hardware;

-

Asigurarea implementarii politicilor de administrare la nivelul statiilor din punct de vedere
hardware;

-

Intretinerea si repararea infrastructurii de retea tronsoane fizice;

-

Repararea tehnicii de calcul la locul de munca al utilizatorilor si a celei cu defectiuni majore
in atelier, intr-un timp maxim agreat (SLA) a tichetelor inregistrate in aplicatia dedicata;

-

Asigurarea suportului tehnic pentru instalarea, punerea in functiune si service-ul hardware
a instrumentatiei de masura si aparatura de laborator ce include echipamentele de calcul sau
periferice din cadrul centralei;

-

Returnarea mijloacelor fixe detinatorilor acestora pentru cele ce nu pot fi reparate in vederea
predarii lor la magazie pentru casare;

-

Verificarea periodica a stocurilor de consumabile, materiale si piese de schimb aflate in
proprietatea si/ sau custodia CNE Cernavoda si asigurarea refacerii stocurilor sau necesarul
de materiale/ componente, etc;

-

Colectarea, sintetizarea si prezentarea periodica sefului Serviciului IT si Securitate
Cibernetica de rapoarte specifice la solicitarea acestuia;

-

Intocmirea listei stocurilor de consumabile si a pieselor de schimb, precum si a informatiilor
tehnice legate de materialele care trebuiesc procurate pentru buna desfasurare a activitatii
de service hardware;

-

Urmarirea oricaror modificari neautorizate in configuratia hardware/ software a
calculatoarelor facuta de persoane neautorizate;

-

Colaborarea cu specialistii IT contractori ce participa la remedierea unor defectiuni
complexe ale sistemelor IT ale CNE Cernavoda, sau lucrari aferente unor proiecte de
implementare ale unor aplicatii/ servicii informatice; Informarea in prealabil a DIOS pentru
asigurarea coordonarii cu scopul planificarii lucrarilor.

-

Coordonarea echipelor de lucru ale personalului contractor responsabil de lucrari service IT
si Securitate Cibernetica, delegat de seful direct sau seful Serviciului IT;

-

Administrarea resurse materiale specifice activitatilor de service IT in conformitate cu
prevederile CNE aplicabile de contabilitate, administrare materiale si respectarea cerintelor
de mediu si administrare deseuri;

-

Configurarea si securizarea statiilor de lucru in conformitate cu specificul retelei de
calculatoare CNE Cernavoda;

-

Rezolvarea cu prioritate a problemelor ce afecteaza un numar mai mare de utilizatori.

-

Asistenta software statii de lucru
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-

Controlul datelor in format electronic proprietate SNN/ aflate in utilizare oficiala la CNE
transferate catre terti – inventarierea acestor informatii pentru tranzactiile derulate de
Serviciu IT si Securitate Cibernetica CNE – aprobari, continut, transfer (CD/DVD, etc.);

-

Asigurarea suportului tehnic software pentru statiile de lucru (functie de problemele
software aparute sau de proiectele aflate in derulare).

-

Configurarea si administrarea serviciul de centralizare a logurilor pentru toate componentele
sistemului informatic; analiza acestora pentru investigarea si tratarea evenimentelor aparute;
asigurarea unui mecanism de forward a logurilor catre SOC SNN.

-

Monitorizarea conformitatii masurilor de securitate IT fata de cerintele regulatorii,
standardele si bunele practici aplicabile;

-

Monitorizarea aplicarii procedurilor si instructiunilor de lucru cu specific IT sau de
securitate informatica;

-

Activitati de suport tehnic si analiza solicitate de Seful Serviciului IT si Securitate
Cibernetica.

Alte activitati:
-

Controlul configuratiei serverelor de aplicatii din sistemul informatic CNE;

-

Responsabil de managementul riscurilor SITSC / tratarea riscurilor informatice;

-

Selectia din istoricul de probleme a celor ce afecteaza grupuri mari de utilizatori si
escaladarea acestora la nivele 2 si 3 de suport (administratori/ dezvoltatori interni sau terti);

-

Analize drepturi si incidente diverse si investigatii detaliate pe specific IT;

-

Urmarirea si raportarea indicatorilor de performanta, transferurilor de date, aplicarea
masurilor de securitate, etc.

-

Asigurarea suportului tehnic in cadrul echipei de implementare comune pentru proiectul
„Modernizarea si integrarea fluxului informational la nivel SNN”.

-

Suport tehnic IT pentru DRSM-PSI – Suport tehnic IT dedicat sistemelor si instalatiilor de
radioprotectie in colaborare cu tehnicienii IT SIT – hardware si software, si cu personal
administrator IT si/ sau contractori. Activitatile specifice pentru suportul sistemelor de
radioprotectie si control urgente sunt urmatoarele:

-

Evaluarea periodica a necesarului de consumabile, piese de schimb pentru echipamentele
de tehnica de calcul pentru a nu se genera intarzieri in rezolvarea interventiilor care
presupun inlocuiri de piese.

-

Urmarirea oricaror modificari neautorizate in configuratia hardware/ software a
calculatoarelor facuta de personal neautorizat.

-

Colaborarea si oferirea suportului tehnic specialistilor IT contractori ce participa la
remedierea unor defectiuni complexe ale sistemelor IT aflate in responsabilitatea altor
departamente ale CNE Cernavoda; Informarea in prealabil a DIOS pentru asigurarea
coordonarii cu scopul planificarii lucrarilor
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-

Asigurarea suportului tehnic pentru instalarea, punerea in functiune si service-ul software a
instrumentatiei de masura si aparatura de laborator ce include echipamente de calcul sau
periferice si suport tehnic pentru remedierea defectiunilor pe sistemele CCUA/CCUAA si
de radioprotectie.

2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”:
-

Indeplinirea responsabilitatilor specifice responsabilului Procesului Managementul
activitatilor din sistemul IT&C de business al CNE Cernavoda si raportarea catre nivelurile
de conducere superioare atat pe cale administrativa CNE cat si functionala DIOS a
rezultatelor si escaladarea incidentelor cu impact asupra intregii centrale sau asupra altor
procese si instalatii CNE .

3. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Asigura autoevaluarea procesului de Management al activitatilor din sistemul IT&C de
business al CNE Cernavoda.

4. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

-

SIT asigura mediul informatic suport dedicat intocmirii electronice a programelor de baza
si de imbunatatiri, inregistrarii observarilor efectuate in cadrul procesului de observare si
indrumare, inregistrarii si urmaririi a Ceasurilor EFD (Event Free Days Departamantal) din
cele 12 departamentele/ sectiile/ serviciile integrate in programul Performante Umane,
inregistrarii observarilor rezultate in urma inspectiilor personalului de conducere in centrala.

5. In cadrul procesului „Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare”:
-

SIT asigura mediul informatic suport dedicat intocmirii si transmiterii jurnalelor de tura,
administrarii izolarii echipamentelor, gestionarii deficientelor de documentatie.

6. In cadrul procesului de Control Chimic:
-

Prin intermediul coordonatorului de service hardware si in colaborare cu tot personalul de
suport tehnic IT hardware - administrarea produselor chimice utilizate/ rezultate din
activitatile specifice Serviciului IT.

-

asigura mediul informatic suport dedicat administrarii cererilor de analiza chimica,
calculului si raportarii disponibilitatii echipamentelor din lab. Chimic, gestionarii
informatiilor QA/QC pentru lab. Chimic, mentinerii inventarului reactivilor chimici utilizati
in lab. Chimic, gestionarii informatiilor despre substante chimice utilizate in centrala
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7. In cadrul procesului de Management al combustibilului nuclear:
-

asigura mediul informatic suport dedicat inregistrarii si raportarii datelor obtinute in urma
procesului de realimentare cu combustibil nuclear a reactorului.

-

Asigura suportul de comunicatii necesar transmiterii catre exterior a inregistrarilor rezultate
din sistemele de control automat a garantiilor nucleare ale IAEA

8. In cadrul procesului Activitati de intretinere la CNE Cernavoda:
-

SITSC asigura mediul informatic suport dedicat administrarii evidentei de echipamente,
subansamble, repere, administrarii activitatilor de intretinere si reparatii, inregistrarea
jurnalelor de tura mentenanta, gestionarea datelor rezultate din masurare parametrilor
specifici instalatiilor mecanice (vibratii, etc.), gestionearea modificarilor din cadrul Dept.
Reparatii si pune la indemana grupurilor de evaluare datele integrate necesare de pregatire,
materiale, documentatie necesare activitatilor de evaluare a activitatilor de intretinere si
reparatii.

9. In cadrul procesului de Planificare la CNE Cernavoda:
-

SITSC asigura mediul informatic suport dedicat gestionarii echipamentelor majore in scopul
planificarii activitatii, intocmiriea si aprobarea fiselor de identificare risc, intocmirii si
aprobarii analizelor de risc si impact pentru activitatile de executie in instalatie cu risc
potential (mediu sau ridicat), planificarea, administrarea, controlul si analiza planurilor de
lucru, publicarii planurilor de lucru pentru Running/ Outage, intocmirea si aprobarea
cererilor de modificare scop pentru toate cele trei sub-procese de planificare: On-Line,
Outage, 2YLA.

10. In cadrul procesului de mentinere a fiabilitatii SSCE la CNE Cernavoda:
-

SIT asigura mediul informatic suport dedicat gestionarii datelor aferente sistemelor de
conducte ingropate din centralele nucleare precum si evaluarii riscului acestora, evaluarii
gradului de severitate al coroziunii flux-accelerat in centralele electrice nucleare,
monitorizarea evolutiei starii de sanatate a vanelor actionate electric, a vanelor actionate cu
aer si a vanelor de retinere, dezvoltarii de rapoarte dinamice pentru echipamente DIESEL
(grafice de evaluare a parametrilor), gestionarii echipamentelor calificate la mediu,
gestionarii datelor referitoare la cartelele electronice, calcularea si revizuirea bazelor de
proiectare a vanelor actionate electric si identificarea tehnicilor de crestere a marginilor de
proiectare, gestionarii catalogului de lubrifianti aprobati, folositi si recomandati pentru
fiecare echipament, gestionarea problemelor grupurilor Diesel in conformitate cu
standardele WANO.

11. In cadrul procesului de control al configuratiei de proiectare:
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-

Sub coordonarea sefului serviciului IT si Securitate Cibernetica si cu suportul tuturor
specialistilor IT din cadrul SITSC solicitati de acesta avizeaza toate documentatiile de
modificari de inginerie din punct de vedere al impactului soft/ hardware asupra sistemelor
IT si cu impact in securitatea cibernetica asigurata de sistemele IT CNE.

-

SIT asigura mediul informatic suport dedicat pentru controlul modificarilor de proiect,
gestionarea traseelor de cablu din centrala pe parte BOP, respectiv U1+U2, gestionarii
evidentei consumatorilor electrici din U0/U1/U2, gestionarii evidentei statiilor de aer
instumental si a consumatorilor aferenti, stocarea informatiilor cu privire la Jumpere.

12. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

SITSC asigura mediul informatic suport dedicat pentru recrutarea si selectia personalului,
angajarea, promovarea si avansarea, gestionarea structurii organizationale (organigrama,
compartimente, pozitii, posturi), eliberare adeverinte conform legii, planificare/ inregistrare
concedii, gestionare situatie militara, acordare drepturi conform CCM, administrarea
planului de succesiune, inregistrarea evaluarilor de performata a personalului CNE,
administrarea foilor individuale si colective de prezenta.

-

Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

13. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

-

prin intermediul sefului grupului de service hardware si in colaborare cu firmele
contractoare colecteza si transmite spre reciclare deseurile de materiale consumabile,
ambalaje, piese de schimb defecte rezultate din activitatile de service sau instalare hardware
din cadrul proiectelor de implementare cu sisteme si componente hardware.

-

SITSC asigura mediul informatic suport dedicat pentru gestionarea informatiilor privind
volum/temperatura influent/efluent, scapari de substante in mediu.

14. In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:
-

SITSC Asigura suportul informatic si mediul informatic specific pentru administrarea
inregistrarilor de pregatire din centrala si de pregatire in regim CBT pentru toata centrala si
utilizatori din organizatii externe
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-

SITSC asigura introducerea si administrarea informatiilor de resurse umane specifice
contractorilor necesare procesului de fata cat si procesului IT prin care se face controlul si
administrarea conturilor de acces la resursele sistemului informatic

-

Asigura identificarea cerintelor de pregatire initiala si continua, inscrierea acestora in CPSPuri/ Ghiduri de calificare, precum si definirea de programe de pregatire si calificare pentru
personalul propriu si personalul contractor care desfasoara activitati in cadrul
compartimentului.

-

Se asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care executa lucrari in cadrul
compartimentului este pregatit, calificat si/ sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa
le execute, atat prin mecanismele specifice de pregatire interna CNE cat si prin pregatirea
prin intermediul organizatiilor externe.

-

Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in derularea programelor de pregatire a personalului
din compartiment (ex.: instructori, mentori pentru programele de pregatire la locul de
munca, specialisti in domeniu pentru elaborarea materialelor de pregatire din aria de
expertiza, resurse de timp pentru participarea personalului din subordine la activitatile de
pregatire, observarea activitatilor de pregatire la care participa personalul din subordine
pentru a determina eficienta pregatirii si a identifica zonele care necesita imbunatatiri etc.

-

Organizeaza analize ale functiei si/ sau sarcinilor pentru identificarea cerintelor de pregatire
pentru personalul compartimentului.

-

Elaboreaza si urmaresc procesul de emitere a CPSP-urilor/ Ghidurilor de calificare pentru
personalul compartimentului.

-

Planifica si colaboreaza cu DPAP la elaborarea materialelor de pregatire specifica IT sau
ale compartimentului.

-

Planifica si organizeaza toata pregatirea personalului din compartiment.

-

Urmaresc participarea la cursuri a personalului din compartiment.

-

Asigura raportarea rezultatelor catre DPAP pentru cursurile efectuate in cadrul
compartimentului in cel mult 5 zile de la finalizarea pregatirii.

-

Asigura suport instructorilor din compartiment pentru predarea cursurilor PLM.

-

Asigura interfata cu DPAP pentru aplicarea principiilor ASP in toata activitatea de pregatire
din cadrul compartimentului.

-

Tin evidenta la zi a autorizarilor/ calificarilor personalului din compartiment si urmaresc
impreuna cu DPAP organizarea actiunilor de pregatire pentru mentinerea respectivelor
autorizari/ calificari.

15. In cadrul procesului “Protectie fizica la CNE Cernavoda”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.
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-

respecta toate cerintele din procedurile de protectie fizica, aplicabile activitatilor pe care le
desfasoara in Centrala.

-

Colaboreaza in echipe iterdiscipliare in cazul analizei unor incidente de natura hibrida cu
componente specifice de IT, securitate cibernetica, cat si de protectie fizica.

16. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Asigura suport responsabilului de proces in rezolvarea tuturor problemelor ce apar la
interfata cu compartimentele centralei implicate in procesul de control al expunerii
personalului la radiatii ionizante, inclusiv in luarea deciziilor care pot afecta rezultatele
compartimentului pe care il coordoneaza;

-

Asigura suportul pentru stabilirea si implementarea solutiilor modificarilor cu impact
radiologic si ale sistemelor de radioprotectie;

-

Asigura suport pentru identiticarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea
dozelor individuale si colective;

-

Asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea cauzelor care au dus la
modificarea conditiilor radiologice (cresterea campurilor de radiatii) si la aparitia
scurgerilor de fluide radioactive din sistemele centralei;

-

Asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in directiile/ departamentele/
compartimentele pe care le coordoneaza;

-

Analizeaza rezultatele procesului de control al expunerii la radiatii in zona de activitate pe
care o coordoneaza si propun actiuni de imbunatatire;

-

Desemneaza coordonatorii ALARA (atunci cand este necesar) si le deleaga autoritatea
necesara pentru documentarea activitatilor specifice desfasurate de depatamentul sau
compartimentul pe care il coordoneaza, in cadrul procesului.

-

Respecta procedurile si regulile de radioprotectie prevazute in documentele procesului de

-

control al expunerilor profesionale la radiatii;

-

Furnizeaza Departarnentului Radioprotectie, SM&PSI informatiile privind activitatile lor,
care au condus sau pot conduce la expuneri neanticipate la radiatii;

-

Anunta imediat seful direct daca in activitatea desfasurata identifica conditii potentiale de
expuneri profesionale peste limitele de doza legale sau administrative.

-

asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor rezultate din analizele si
masuratorile de doze si radioprotectie asa incat sa permita procesului“Controlul expunerii
la radiatii a personalului” sa asigure date si rapoarte specifice cu date prezentate cu acuratete
pentru respectarea legislatiei in vigoare si protejarea sanatatii personalului tinta.

-

SIT asigura mediul informatic suport dedicat pentru gestionarea dozelor de radiatii pentru
personalul expus profesional, administrarea informatiilor cu privire la riscurile radiologice
cum ar fi campuri cu radiatii, contaminarea suprafetelor si a mediului, evidenta aparaturii
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portabile de radioprotectie U0/ U1/ U2, administrarea sistemul de dozimetrie externa cu
TLD Panasonic UD-7900, gestionarea RWP-urilor.

17. In cadrul “ Procesului de planificare si pregatire pentru situatii de urgenta – plan de
urgenta pe amplasament”:
-

SITSC asigura mediul informatic suport dedicat pentru completarea electronica a fiselor de
lucru CCUA si transmiterea acestora in format electronic pe email catre entitatile implicate,
transmiterea de informatii in timp real in situatii de accident nuclear sau urgenta radiologica
intre diferite structuri ale Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta.

-

Asigurarea suportului tehnic IT pentru activitatile specifice centrelor de control a urgentei
CCUA si CCUAA si exercitiilor periodice de urgenta in conformitate cu prevederile
procedurilor RD-01364-RP8, OM03420, SI-01364-RP10;

-

Asigurarea suportului tehnic pentru instalarea, punerea in functiune si service-ul software a
instrumentatiei de masura si aparatura de laborator ce include echipamente de calcul sau
periferice si suport tehnic pentru remedierea defectiunilor pe sistemele CCUA/CCUAA si
de radioprotectie.

18. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea documentatiei si datelor rezultate
din activitatile tehnice, de operare, mentenanta, planificare, etc. asa incat sa permita
procesului“Controlul documentelor si inregistrarilor” sa asigure date si rapoarte specifice
cu date, documente si desene prezentate cu acuratete pentru informarea si actulizarea
sincrnizata a informatiilor tehnico-administrative si de urgenta/ radioprotectie ale centralei.

-

Asigura implemenlarea cerintelor din documentele CNE Cernavoda si raspund de aderarea
personalului din subordine la procedurile CNE;

-

Asigura analiza periodica, respecliv revizia procedurilor din aria de responsabilitate, la
termenele din planurile de revizie;

-

Aproba documentele din responsabilitate in functie de cerinfele de aprobare definite in
procedurile care definesc elaborarea documentelor respective;

-

Aproba PSP-urile aferente activitatilor proceselor desfasurate in cadrul propriilor
compartimente;

-

Numeste PUC-ul de control documenle (unde este cazul) din aria de responsabilitate a
departamentului;

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

Aproba anularea unui document contralat daca au aprobat emiterea acelui document,

-

Asigura elaborarea in termen a tuturor documentelor pentru care sunt responsabili;
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-

Nominalizeaza verificatorul documentelor pentru care este necesara verificarea.

-

Evalueaza continuu modul in care sunt implementate cerintele din procedurile aplicabile si
propun masuri de imbunatatire atunci cand constata diferente intre modul de desfasurare a
activitatilor si modul in care acestea sunt descrise in documente;

-

Asigura inregistrarea rezultatelor activitatilor desfasurate si arhivarea lor in conformitate cu
cerintle din proceduri.

-

Asigura suport grupului de administrare a documentelor si inregistrarilor prin activitati
continue de administrarea informatica a sistemului electronic de control documente si
adaptarea sistemului electronic conform cerintelor procesului de control documente si
inregistrari, la solicitarea BCD.

-

Desfasurarea activitatilor atribuite numai in baza documentelor aprobate;

-

Pastrarea securitatii (confidentilitatii, integritatii si disponibilitatii) documentelor
inregistrarilor stocate in sistemul de management al doc. In format electronic;

-

Utilizarea numai a documentelor/ procedurilor af1ate la ultima revizie din Curator si
inregistrarea rezultatelor activitatilor desflasurate in conformitate cu acestea;

-

Pastrarea confidentialitatii documentelor si informarea sefilor directi atunci cand accidental
primesc documente marcate cu stampila ,secret de serviciu" si nu este in lista personalului
cu acces la documente secret de serviciu sau documente cu distributie limitata si predarea
acestora catre compartimentul responsabil cu gestionarea acestor documente;

-

Transmiterea corecta si la timp a inregistrarilor in arhiva conform procedurilor aferente.

si

19. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale:
-

Asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea cataloagelor de materiale, bill-ofmaterial, stocurilor si valorilor asociate din activitatile specifice Procesului de achizitie si
administrare materiale; asigura datele si rapoartele specifice procesului, documentele si
formularele de receptie si tranzactii de materiale, prezentarea cu acuratete a acestora in
vederea funcionarii corecte atat a procesului de fata cat si ale celor conexe de inginerie,
planificare, mentenanta si financiar contabilitate din cadrul centralei

-

Asigura intocmirea necesarului de piese de schimb, consumabile si stoc comun pentru
functionarea Centralei, si stabilirea limitelor de MIN-MAX pentru achizitia lor.

-

Asigura intocmirea Cererilor de Procurare initiale pentru piese de schimb, consumabile si
stoc comun.

-

Asigura rezervarea produselor pentru Modificari si Opriri Planificate.

-

Asigura efectuarea receptiei serviciilor si lucrarilor in conformitate cu prevederile
instructiunilor si participa la receptia produselor in baza solicitarilor Comisiei de Receptie
in conformitate cu instructiunile aprobate.
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-

Asigura identificarea tuturor cerintelor (inclusiv cerintele tehnice) si de asigurarea calitatii
cat si includerea acestora in caietele de sarcini.

-

Asigura ca solicitantul identifica corect toate cerintele inclusiv cerinte tehnice ai de
asigurarea calitatii si includerea acestora in caietele de sarcini si le ataseaza la cererile de
procurare impreuna cu notele justificative necesare.

-

Aproba sau avizeaza Cererile de Procurare si verifica daca pozitiile din acestea sunt prevaute
in buget.

-

Aproba sau avizeaza documentatiile de atribuire sau documentele aferente acestora din
limita sa de competenta.

-

Asigura ca personalul din subordine respecta procedurile si legislatia referitoare la procesul
de achizitie si de administrare materiale.

-

Deleaga responsabilitati, raportat la nivelurile de competenta ale personalului din subordine

20. In cadrul “Procesului activitatilor economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiilor financiare si
valorilor asociate articolelor din stocurile sau contractele companiei utilizate in activitatile
specifice Procesului activitatilor economico-financiare; asigura datele si rapoartele specifice
procesului, documentele si formularele de receptie si tranzactii de materiale, prezentarea cu
acuratete a acestora in vederea funcionarii corecte atat a procesului de fata cat si ale celor
conexe din cadrul centralei.

-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria lor de
responsabilitate si le includ in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Avizeaza autorizatiile de plata a produselor/ serviciilor/ lucrarilor numai dupa verificarea
calitativa si cantitativa a acestora, in concordanta cu prevederile contractuale si dupa ce in
prealabil s-au asigurat ca valoarea acestora se incadreaza in limitele bugetare aprobate.

-

Asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate compartimentelor pe care le
coordoneaza;

-

Urmaresc realizarea bugetului aprobat si raporteaza periodic stadiul realizarii acestuia;

-

Urmaresc recuperarca oricaror prejudicii cauzate de gestionarea necorespunzatoare a

-

patrimonului CNE sau in cazul acordarii unor fonduri necuvenite.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate
pe capitole / articole / programe, inainte de executia acestora.
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-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

21. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura cunoasterea si aplicarea prevederilor procesului de sanatate si securitate in munca
de

-

catre personalul subordonat;

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului subordonat la regulile de sanatate si securitate
in munca;

-

Asigura mentinerea pregatirii in domeniul sanatatii si securitatii in munca a personalului
subordonat la un nivel ridicat si eliminarea erorilor umane ce pot conduce la afectarea
anatatii si securitatii in munca in activitatile specifice compartimentului;

-

Promoveaza sistematic asteptarile conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de
sanatate si securitate in munca.

-

Asigura cunoasterea si recunoasterea riscurilor asociate activitatilor specifice pe care le
executa si luarea masurilor de protectie corespunzatoare in conformitate cu reglementarile
de securitatea muncii ale CNE Cernavoda;

-

Desfasoara sarcinile de munca in siguranta, fara a se expune riscurilor de vatamare si fara a
genera riscuri de vatamare pentru ceilalti participanti la procesul de munca;

-

Informeaza seful direct privind situatiile care reprezinta riscuri de accidentare sau
imbolnavire profesionala (inclusiv cele ce decurg din starea de sanatate), precum si asupra
situatiillor in care starea de sanatate devine incompatibila cu sarcinile de munca;

-

Nu initiaza actiuni, din proprie initiativa sau la solicitarea altor persoane, care pot diminua

-

masurile si mijloacele de control al riscurilor pentru sanatate si securitate in munca;

-

Participa la imbunatatirea standardelor de sanatate si securitate in munca ale CNE
Cemavoda prin reprezentantii lor in Comitetul de Sanatate si Securitate in Munca.

22. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Asigura suportul informatic pentru evidentierea, inregistrarea si arhivarea rezultatelor
procesului de fata si permite derularea unor analize si controlul automat al termenelor si
amanarilor si inchiderii neconformitatilor la nivelul intregii centrale

-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.
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23. In cadrul “Programului de protectie la incendiu”:
-

Se asigura ca personalul compartimentului cunoaste regulile de securitate la incendiu si
monitorizeaza continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea conditiilor de prevenire a incendiilor.

-

Respecta regulile de securitate la incendiu asa cum sunt stabilite in documentele centralei;

-

Nu initiaza actiuni, din proprie initiativa sau la solicitarea altor persoane, care pot diminua

-

masurile si mijloacele de control al riscurilor de incendiu.

24. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
-

SITSC asigura mediul informatic suport dedicat pentru controlul si gestionarea proiectelor
pe centrala

-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

-

Asigura derularea etapelor proiectului aprobat prin echipa de coordonare a proiectului.

25. In cadrul “Procesului controlul materialelor radioactive”:
-

SITSC asigura mediul informatic suport dedicat pentru controlul si inregistrarea
containerelor cu deseuri radioactive la CNE Cernavoda .

-

Asigura suport responsabilului de proces in rezolvarea tuturor problemelor ce apar la
interfata cu toate compartimentele centralei implicate in procesul de control al materialelor
radioactive;

-

Asigura suport pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea
volumelor de materiale radioactive generate;

-

Asigura suportul necesar pentru identificarea si eliminarea scurgerilor de fluide radioactive
din sistemele centralei;

-

Asigura suportul necesar pentru identificarea cauzelor care au condus/pot conduce la
cresterea evacuarilor de materiale radioactive in mediu;

-

Asigura implementarea cerintelor din documentele procesului in departamentele/
compartimentale pe care le coordoneaza;

-

Stabilesc Persoane Unice de Contact (atunci cand este necesar) si delega acestora autoritatea
necesara pentru documentarea activitatilor specifice desfasurate de departamentul/
compartimentul pe care il coordoneaza, in cadrul procesului.
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-

Respecta procedurile si regulile de radioprotectie prevazute in documentele procesului de
control materiale radioactive;

-

Furnizeaza Departamentului Radioprotectie informatiile privind activitatile lor, care au
condus/ pot conduce la emisii radioactive marite;

-

Anunta imediat seful direct daca in activitatea desfasurata identifica potentiale aspecte
privind generarea de materiale radioactive care pot favoriza incidente/ accidente de mediu.

26. In cadrul procesului “Activitati administrative in cadrul CNE Cernavoda”:
-

SITSC asigura mediul informatic suport dedicat pentru generarea formularelor de transport,
acces, cazare si cereri de pregatire pentru personalul contractor care presteaza servicii in
CNE pe perioada opririlor planificate.

-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile compartimentului
(mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc);

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare FPC-0571 pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati de IT la CNE Cernavoda.

14. Serviciul IT – FCN Pitesti
Serviciul IT FCN este subordonat adminstrativ Directorului de Sucursala FCN Pitesti iar
functional este coordonat operational de catre CIO in mod direct la nivelul sefului de serviciu
sau prin compartimentele specializate pe domeniile acestora de activitate: servicii IT,
infrastructura, securitate cibernetica sau suport IT.
Coordonarea operationala presupune abordare unitara pentru planificare, efectuare activitati,
monitorizare si analiza a performantei. Acestea se realizeaza cu respectarea termenelor,
prioritatilor stabilite la nivelul directiei si a bugetului alocat, alinierea procedurilor operationale,
standardizare tehnologica, follow-up pentru deciziile formale si informale transmise, lucru in
comun cu informari si comunicare permanenta, organizare sau re-organizare echipa, alocarea
de sarcini, optimizare a activitatilor si alte elemente ce presupun indeplinirea atributiilor si
responsabilitatilor.
Serviciul IT FCN este responsabil de asigurarea functionarii optime a tuturor componentelor
sistemului informatic FCN prin asigurarea unui nivel inalt de securitate cibernetica
(confidentialitate, disponibilitate, integritate) atat la nivelul interfetelor externe cat si lanivelul
interfetelor cu alte sisteme si retele interne FCN, prin aliniere cu strategia, planul si masurile de
securitate cibernetica stabilite la nivelul Departamentului de Securitate Cibernetica al SNN.
Sistemul informatic este ansamblul de elemente implicate in procesul de introducere,
prelucrare, stocare si transmitere a datelor pe cale electronica. Acesta este compus din statii de
lucru, sisteme de transmisie a datelor, servere, alte componente hardware, produse software,
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datele prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de calcul, teoriile ce stau la baza
algoritmilor de prelucrare, proceduri de lucru IT, etc.
a. Obiect de activiate
Serviciul IT (SvIT) realizeaza urmatoarele activitati, prin coordonare cu Departamentele
DIOS:
-

Administreaza dotarea IT din FCN (hard si soft) in conformitate cu politica si procedurile
FCN si ale SNN.

-

Asigura suportul de specialitate pentru utilizarea infrastructurii IT la nivelul Sucursalei
Fabricii de Combustibil Nuclear Pitești;

-

Dezvolta/ participa la elaborarea/ actualizarea procedurilor din domeniul IT;

-

Asigura dezvoltarea/ intretinerea aplicatiilor informatice specifice utilizate in FCN;

-

Initiaza si coordoneaza actiunile destinate asigurarii securitatii infrastructurii IT din FCN.

-

Raporteaza toate incidentelor de securitate si de disfunctionalitati aparute la nivelul
arhitecturii IT a FCN catre SOC SNN. Disfunctionalitatile vor fi definite in comun in cadrul
DIOS pentru fiecare tip de sistem informatic in parte.

Serviciul IT actioneaza
compartimentului

pentru

indeplinirea

indicatorilor

obiectivelor

specifice

b. Atributii, Competente, Responsabilitati

Serviciul IT interactioneaza cu toate procesele SMI din FCN, prin coordonare cu
Departamentele DIOS:
1. In cadrul procesului Administrare IT:
-

crearea cadrului organizatoric ce permite accesul la resursele IT din FCN;

-

crearea conditiilor de utilizare a infrastructurii de date si comunicatii;

-

asigurarea confidentialitatii informatiilor vehiculate in reteaua de date FCN;

-

stabilirea masurilor de protectie si securizare a informatiilor din reteaua de date;

-

asigurarea activitatii de service IT;

-

stabilirea necesarului anual de functionare pentru servicii IT (servicii de reparare si piese de
schimb pentru tehnica de calcul, servicii de imprimare, servicii de licentiere, etc.);

-

stabilirea necesarului anual de functionare pentru servicii de telecomunicatii (servicii de
telefonie fixa, telefonie mobila, internet si date, etc.)

-

asigurarea securitatii cibernetice a infrastructurii IT supusa normelor CNCAN si legislatia
in vigoare (NSC01, directiva NIS –legea 362/2018)
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2. In cadrul procesului Protecția informațiilor clasificate deținute de FCN este responsabil
de implementarea si respectarea normelor de Securitate cibernetica pentru sistemul
informatic destinat prelucrarii/stocarii informatiilor clasificate din FCN (responsabil
INFOSEC);
3. In cadrul procesului Asigurarea securitatii cibernetice a FCN
-

elaborarea/ actualizarea Planului de asigurare a securitatii cibernetice pentru echipamentele
si aplicațiile (SCE) cu rol in sisteme de Securitate Nucleara;

-

stabilirea cerintelor de Securitate cibernetica;

-

elaborarea/ actualizarea procedurilor
ciberneticede Securitate cibernetica

-

Punerea in aplicare a masurilor din procedurile operationale privind asigurarea securitatii
cibernetice a FCN;

operationale

pentru

asigurarea

“securitatii

4. In cadrul procesului Achizitii
-

Comunica in ultimul trimestru al anului in curs, Serviciului Achizitii, achizitiile necesar a
se initia in urmatorul an ce privesc domeniul IT;

-

Intocmeste documentatia pentru initierea achizitiei aferenta produselor/ serviciilor
solicitate;

5. Alte atributii si responsabilitati
-

Instruirea personalului din subordine în vederea respectarii prevederilor normelor de
radioprotecţie, securitate nucleara şi securitatea muncii, prevenirii şi stingerii incendiilor,
precum şi a celorlalte reglementări legale, necesare desfăşurării în condiţii optime şi de
siguranţă a muncii;

-

Aplicarea cerinţelor procedurilor şi practicilor de gospodărire a deşeurilor (colectare,
ambalare, stocare, dispunere) în cadrul activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului;

-

Participare activă în procesele de selecţie, dezvoltare, si promovare a personalului din
compartiment;

-

Participa și contribuie, în limita competentei, la indeplinirea obiectivelor FCN/SNN, altele
decât cele specifice compartimentului.

15. Departament Protectie Fizica si Informatii Clasificate - DPFIC
DPFIC face parte din Directia Informatica si Operatiuni Securitate (DIOS). Avand in vedere ca
la nivelul Sucursalelor CNE Cernavoda si FCN Pitesti aceasta organizare nu se regaseste la
nivelul organigramei de sucursala, responsabilitatile acestui Departament sunt descrise separat,
mai jos.
1 Obiect de activitate,
Asigurarea respectarii dispozițiilor privind: (i) Standardele Nationale de Protecție a
Informatiilor Clasificate, (ii) Paza și Protecția Fizică, în structură coerentă și consolidate la
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nivelul SNN (așa cum sunt reglementate de Legea nr.111/1996 și Legea nr.333/2003), (iii)
protecția Infrastructurii Critice (naționale/europene) și pregătirea Societății pentru starea de
mobilizare; având ca perspectivă implementarea si mentinerea conceptului de Global Security
Team la nivel SNN, pe domeniul de activitate al departamentului.
2 Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului Protectie Fizica si a procesului Informatii Clasificate
16. Integrarea activităților Departamentului PFIC cu cele ale Direcției Informatice și
Operațiuni de Securitate, pentru consolidarea "Security Team" la nivelul SNN prin
furnizarea informatiilor legate de evenimente, amenintari si vulnerabilitati aferente
protectiei fizice si a informatiilor clasificate ;
17. Asigurarea managementului activităților de protecție a informațiilor clasificate și de
securitate fizică din poziția de "Manager de securitate fizică" al SNN;
18. Coordonarea SPFIC de la nivelul sucursalelor SNN în materie de: (i) coerență a
politicilor de securitate fizică; (ii) identificarea proceselor comune și procedurarea
activităților pendinte; (iii) conformarea cu legislația aplicabilă;
19. Gestionarea proceselor corporative la nivel de departament, cascadarea obiectivelor
asumate de Managementul SNN, fixarea de obiective specifice măsurabile și
articularea unui proces obiectiv de autoevaluare la nivel de departament;
20. Verificarea planurilor de securitate la nivelul SNN, a scenariilor de risc, asigurarea
actualizarii periodice a acestora in functie de evolutia riscurilor si programarea testarii
planurilor cu scopul acoperirii tuturor scenariilor de risc cel putin odata la doi ani.
Pentru verificarea componentelor informatice din aceste planuri, va colabora cu
departamentele specializate din cadrul DIOS.
21. Identificarea nevoilor de pregătire a personalului la nivel de departament și stabilirea,
în coordonare cu Departamentul de HR și DIOS a planului de pregătire anual;
22. Reprezentarea Societății, în conformitate cu mandatul acordat de conducerea SNN, în
relația cu organismele statului cu atribuții în materie de securitate fizică și protecție a
informațiilor clasificate, ori cu partenerii externi de profil;
23. Dispunerea de controale specifice, prin Birourile organizate în cadrul
Departamentului, privind derularea unor activități sau proiecte ce țin de securitatea
fizică și aplicarea standardelor naționale în materia protecției informațiilor clasificate.

5.1.Birou Informatii Clasificate
5.1.1. Obiect de activitate
Asigurarea protectiei centralizate a documentelor clasificate.
5.1.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului Informatii Clasificate
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-

Elaborarea strategiei de clasificare si mentinere a registrului unic, INFOSEC, în cooperare
cu resursa dedicată INFOSEC din cadrul Departamentului Infrastructură
Hardware/Software/Rețea;

-

Coordonarea si controlul la nivel SNN, inclusiv sucursale componente;

-

Identificarea proceselor comune și redactarea de proceduri comune – Sediul Central și
sucursale – în materia gestionării informațiilor clasificate;

-

Organizarea activitatii curente de gestionare a documentelor clasificate si oficiale;

-

Aplicarea regulilor privind evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea,
manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor secrete de stat;

-

Pastrarea si asigurarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii informatiilor
clasificate si a documentelor oficiale din proprietatea SNN;

-

Semnalizarea sefului Structurii de Securitate cu privire la incidentele de securitate
referitoare la protectia informatiilor clasificate și inițierea cercetării incidentelor de
securitate;

-

Organizarea pregătirii/instruirii personalului autorizat în materia protecției informațiilor
clasificate;

-

Avizarea documentațiilor care urmează să facă obiectul unei publicări din perspectiva
respectării legislației ce reglementează categoriile de documente nepublicabile (Legea
nr.544/2001) și categoriile de informații clasificate;

-

Intocmirea documentelor de mobilizare si inaintarea acestora spre avizare/aprobare catre
centrele militare de sector/judetene si Oficiilor judetene pentru mobilizarea economiei si
pregatirea teritoriului pentru aparare.

5.2.Birou Protectie Fizica si Hibride
5.2.1. Obiect de activitate,
Asigurarea protectiei fizice si contracararea amenințărilor hibride din perspectiva securității
fizice a amplasamentelor nucleare si a infrastructurilor critice la nivel SNN.
5.2.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul procesului protectie Fizica si Hibride
-

Asigurarea serviciului de protectie si paza la obiectivul – Sediu SNN;

-

Coordonarea si controlul la nivel SNN, inclusiv in unitatile componente;

-

Identificarea proceselor comune și redactarea de proceduri comune – Sediul Central și
sucursale – în materia securității fizice a amplasamentelor, respectiv a protecției ICN/ICE;

-

Analizarea propunerilor de modificare a politicii si procedurilor specifice politicilor de
securitate fizică la nivelul SNN;
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-

Asigurarea intocmirii planurilor de securitate fizica si derularea testelor de stress aferente;

-

Evaluarea permanenta a starii de functionare a sistemului de protectie fizica si organizarea
activitatilor specifice necesare mentinerii performantelor sistemului de protectie fizica la
nivelul cerut de normele in vigoare;

-

Propunerea de urgenta a masurilor organizatorice ce se impun in situatia modificarii
amenintarii;

-

Intocmirea si/sau actualizarea analizei de risc si identificarea punctelor vulnerabile privind
ICN (Infrastructura Critica Nationala);

-

Evaluarea, propunerea testarii si realizarii actualizarii si revizuirii PSO (Plan de Securitate
al Operatorului), conform legislatiei in vigoare si transmiterea documentatiei spre avizare
catre autoritatile implicate in materie;

-

Propunerea masurilor cu caracter imediat in situatia producerii unor riscuri la adresa ICN.

5.3.Serviciul Protectie Fizica si Informatii Clasificate – CNE Cernavoda
5.3.1. Obiectul de activitate
Serviciul Protectie Fizica si Informatii Clasificate subordonat administrativ Directorului
General CNE Cernavoda si functional Sefului DPFIC si este responsabil cu implementarea
politicii si principiilor de protectie fizica aplicabile in cadrul CNE Cernavoda, respectiv
asigurarea protectiei fizice a materialelor si instalatiilor nucleare detinute de catre CNE
Cernavoda.
De asemenea, SPFIC asigura gestionarea informatiilor clasificate detinute de CNE Cernavoda.
Asigurarea protectiei fizice a materialelor si instalatiilor nucleare detinute de catre CNE
Cernavoda

5.3.2. Atributii, Competente, Responsabilitati:
1. In cadrul procesului de Protectie Fizica, prin coordonare cu DPFIC:
-

Asigura indeplinirea misiunii principale respectiv reducerea la minim a riscurilor privind
tentativele de sustragere a materialelor nucleare si prevenirea sabotajului radiologic;

-

Asigura implementarea masurilor de protectie fizica pentru instalatiile si materialele
protejate in conformitate cu documentul “Amenintarea - baza de proiect” emis de CNCAN
pentru fiecare instalatie protejata in parte;

-

Adopta masurile corespunzatoare pentru asigurarea si mentinerea confidentialitatii tuturor
datelor si informatiilor privind sistemul de protectie fizica prin clasificarea lor conform
legislatiei in vigoare;

-

Asigura aplicarea graduala a masurilor de protectie fizica in functie de dimensiunea
amenintarii;
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-

Urmareste ca toate modificarile facute la sistemul de protectie fizica sa asigure mentinerea
performantelor acestuia la nivelul cerut;

-

Asigura si mentine protectia datelor si informatiilor privind sistemul de protectie fizica, a
informatiilor specifice si de detaliu referitoare la protectia materialelor protejate in timpul
utilizarii, transportului sau depozitarii, precum si a instalatiilor nucleare;

-

Coopereaza cu celelalte departamente ale Centralei in scopul stabilirii cerintelor acestora
referitoare la protectia fizica;

-

Asigura paza obiectivelor, bunurilor si valorilor care alcatuiesc patrimoniul CNE
Cernavoda.

2. In cadrul procesului de pregatire a personalului centralei:
-

Elaborarea Cerintelor de Pregatire Specifice Postului pentru personalul SPFIC.

-

Asigurarea calificarii si recalificarii instructorilor de pregatire din cadrul SPFIC;

-

Elaborarea si revizuirea cursurilor specifice de pregatire pentru personalul SPFIC in
conformitate cu cerintele CNCAN;

-

Participarea la cursurile de pregatire conform CPSP;

-

Procesarea documentelor care dovedesc obtinerea de catre personalul extern a Certificatului
de Atestare a Pregatirii in vederea obtinerii dreptului de acces neinsotit in obiectivele CNE
Cernavoda;

-

Participarea la activitati de pregatire, sedinte tehnice si workshop-uri in strainatate.

3. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

4. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SPFIC a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.

5. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de

-

responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate
pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.
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-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

6. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

7. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

8. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

9. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

-

Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor
specifice functiei “Responsabil cu Protectia Fizica la Urgenta”.

10. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.

11. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
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-

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii de pregatire și o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.

-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

12. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

13. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

14. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

15. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

16. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

-

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

17. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
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-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea obiectelor de inventar in spatiile de lucru
administrate de SPFIC (mobilier, calculatoare, rechizite, etc.);

-

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.

5.4.Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate – FCN Pitesti
5.4.1. Obiectul de activitate
Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate (SPFIC) este responsabil cu activitatea de
protecție fizică și cu activitatea de protecție a informațiilor clasificate la nivelul Sucursalei
Fabricii de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești, fiind în subordinea administrativa a Directorului
General FCN Pitesti si in subordinea functionala a Sefului DPFIC.
Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate (SPFIC) este responsabil cu implementarea,
aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei fizice in FCN Pitesti, reprezentata de
Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
coroborata cu Legea nr. 111/1996, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea,
autorizarea si controlul activitatilor nucleare, precum si a actelor normative subsecvente
legislatiei anterior mentionate, în vederea prevenirii tentativelor si/sau actiunilor de miscare
neautorizata sau furt de materiale protejate, de sabotaj asupra instalatiilor protejate sau asupra
transportului de materiale protejate.
Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate (SPFIC) este responsabil cu implementarea,
aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei informatiilor clasificate in FCN Pitesti,
reprezentata de Legea nr. 182/2002, privind protectia informatiilor clasificate, precum si a
actelor normative subsecvente, in vederea protejarii informatiilor clasificate impotriva
actiunilor de spionaj, compromitere sau acces neautorizat, alterarii sau modificarii continutului
acestora, precum si impotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate, concomitent cu
realizarea securitatii sistemelor informatice si de transmitere a informatiilor clasificate.
Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate (SPFIC) actioneaza pentru indeplinirea
obiectivelor specifice compartimentului, precum si a obiectivelor FCN Pitesti, in partile ce revin
SPFIC.
Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate (SPFIC) asigura relationarea cu institutiile
abilitate sa reglementeze, coordoneze si sa controleze activitatea/masurile privitoare la protectia
fizica si a informatiilor clasificate in FCN Pitesti.

5.4.2. Atributii, Competente, Responsabilitati:
1. In cadrul procesului Asigurarea protectiei fizice a FCN Pitesti, prin coordonare cu
DPFIC:
-

Aplica legislatia nationala din domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, normele de protectie fizica si ghidurile din domeniul nuclear aplicabile emise
516

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) si recomandarile
Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (IAEA);
-

Intocmeste Planul de pază al FCN Pitesti, impreuna cu unitatea Inspectoratului Judetean de
Jandarmi (IJJ) Arges care asigura paza obiectivului;

-

Elaboreaza proceduri pentru a pune in aplicare masuri tehnice si administrative specifice, in
vederea asigurarii protectiei fizice a FCN Pitesti;

-

Coordoneaza activitatea personalului Serviciului Protectie Fizica si Informatii Clasificate,
cu scopul de a asigura protectia fizica a FCN Pitesti;

-

Identifica si evalueaza amenintarile si vulnerabilitatile sistemelor de protectie fizica;

-

Informeaza conducerea unitatii despre vulnerabilitatile si riscurile existente in domeniul
protectiei fizice, propunand masuri pentru inlaturarea acestora;

-

Asigura mentenanta preventiva si/sau corectiva a sistemului tehnic de securitate din FCN
Pitesti, prin personal propriu al SPFIC si/sau prin coordonarea serviciilor contractate cu
tertii in acest sens;

-

Instruieste personalul FCN Pitesti in domeniul protectiei fizice;

-

Participa la cursuri si instruiri specializate, organizate atat intern si extern de CNCAN,
IAEA si/sau alte autoritati/formatori autorizati.

2. In cadrul procesului Protecția informațiilor clasificate deținute de FCN Pitesti:
-

Coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate in FCN Pitesti prin pozitia
de Sef al Structurii de Securitate/Functionar de Securitate;

-

Informeaza conducerea unitatii despre vulnerabilitatile si riscurile existente in domeniul
protectiei informatiilor clasificate, propunand masuri pentru inlaturarea acestora;

-

Intocmeste/actualizeaza Programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si
Planul de paza si aparare a obiectivelor, sectoarelor si locurilor care prezinta importanta
deosebita pentru protectia informatiilor clasificate si il supune avizarii unitatii Serviciului
Roman de Informatii (SRI) care are competenta teritoriala pentru FCN Pitesti, iar dupa
aprobare actioneaza pentru aplicarea acestora;

-

Asigura relationarea cu Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat
(ORNISS) pe componenta de protectie a informatiilor clasificate;

-

Elaboreaza si pune in aplicare masuri tehnice si procedurale pentru a asigura
confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiilor clasificate detinute de FCN
Pitesti;

-

Asigura suport pentru aplicarea legislatiei privind protectia informatiilor clasificate pe
componenta de securitatea industriala, pe parcursul încheierii si derularii contractelor
clasificate;
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-

Organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor din FCN Pitesti care au acces la
informatii clasificate;

-

Instruieste personalul FCN Pitesti in domeniul protectiei informatiilor clasificate;

-

Participa la cursuri si instruiri specializate, organizate atat intern si extern de CNCAN,
IAEA si/sau alte autoritati/formatori autorizati.
3. In cadrul procesului Asigurarea securitatii cibernetice a FCN Pitesti:

-

Prin Sef Structura de Securitate/Functionar de Securitate face parte din Comitetul de
Securitate Cibernetica (CSC), structura responsabila cu stabilirea si implementarea
cerintelor de securitate la nivelul FCN Pitesti;

-

Pune in aplicare masurile din procedurile operationale, in partile ce privesc SPFIC, privind
asigurarea securitatii cibernetice a FCN Pitesti.

4. In cadrul procesului Achizitii:
-

Comunica in ultimul trimestru al anului in curs, Serviciului Achizitii, achizitiile necesare
desfasurarii activitatii compartimentului in urmatorul an de activitate;

-

Intocmeste documentatia pentru initierea achizitiilor solicitate.
5. Alte atributii si responsabilitati

-

Instruirea personalului din subordine în vederea respectarii prevederilor normelor de
radioprotecţie, securitate nucleara şi securitatea muncii, prevenirii şi stingerii incendiilor,
precum şi a celorlalte reglementări legale, necesare desfăşurării în condiţii optime şi de
siguranţă a muncii;

-

Aplicarea cerinţelor procedurilor şi practicilor de gospodărire a deşeurilor (colectare,
ambalare, stocare, dispunere) în cadrul activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului;

-

Participare activă în procesele de selecţie, dezvoltare, si promovare a personalului din
compartiment;

-

Participa și contribuie, în limita competentei, la indeplinirea obiectivelor FCN/SNN, altele
decât cele specifice compartimentului.
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CAPITOLUL X – DEZVOLTARE SI EVALUARE SISTEME DE
MANAGEMENT

1.
Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management – SNN –SEDIUL
EXECUTIV
2.
Departamentul Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management – Sucursala CNE
Cernavoda
3.

Directia Managementul Calitatii – Sucursala FCN Pitesti
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1. Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management
1.1. Obiectul de activitate
Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management – SNN Sediul Central este
subordonat Directorului de Operatiuni si are ca obiective principale:
1. Proiectarea, dezvoltarea, monitorizarea implementarii si imbunatatirea Sistemului de
Management al SNN in conformitate cu Legea 111/1996 si normele de management al
calitatii aplicabile emise de CNCAN (autoritatea nationala de reglementare din domeniul
nuclear)
2. Evaluarea independenta prin audit a proceselor si activitatilor Sistemului de Management
din Sediul Central, conform planificari anuale
3. Evaluarea independenta prin audit a proceselor coordonate de departamentele omoloage din
Sucursale, conform planificarii anuale
4. Efectuarea de audituri / inspectii AQ, planificate si neplanificate, in Sediu si Sucursale, la
cererea conducerii sau la decizia sefului DDESM
5. Coordonarea operationala a departamentelor omoloage din Sucursale (DDMSM CNE
Cernavoda si DMC FCN Pitesti) pe zone functionale (procese corelate /similare)
Conform Legii 111 / 1996 si normelor CNCAN aplicabile Sistemelor de Management (NMC),
Seful Departamentului este Reprezentantul Conducerii pentru Sistemul de Management din
SNN Sediul Central

1.2.

Atributii, Competente, Responsabilitati

Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management – SNN Executiv, are
urmatoarele Atributii, Competente, Responsabilitati:
1. In cadrul procesului “Conformare legislativa si interfete externe”, aflat in coordonare la
DDESM:
-

Reinnoirea la 2 ani a autorizatiei CNCAN pentru Sistemul de Management conform Legii
111/1996 si normelor CNCAN NMC-01 si NMC-02;

-

Monitorizarea respectarii conditiilor si conditionarilor stabilite in autorizatia CNCAN a
Sistemului de Management;

-

Intocmirea documentatiei suport pentru reinnoirea autorizatiei Sistemului de Management
SNN Sediul Central in conformitate cu cerintele legale;

-

Urmarirea mentinerii autorizatiilor CNCAN pentru sistemele de management implementate
in CNE Cernavoda si FCN Pitesti, prin mentinerea interfetei cu functiile responsabile
desemnate in cadrul Sucursalelor;

-

Asigurarea interfetei cu organismul de reglementare, in timpul planificarii si efectuarii
auditului de reautorizare
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-

Urmarirea, verificarea, confirmarea si raportarea implementarii dispozitiilor CNCAN

-

Transmiterea de comentarii consolidate la proiectele de reglementari din domeniul de
activitate, supuse dezbaterii publice

-

Analiza de impact a reglementarilor din domeniul de activitate, noi sau modificate, asupra
activitatilor desfasurate, in vederea asigurarii conformarii;

-

Obtinerea si mentinerea atestatelor CNCAN de catre personalul DDESM pentru activitati
de proiectare, dezvoltare, intretinere, monitorizarea stadiului de implementare a sistemului
de management al calitatii si evaluarea independenta a acestuia;
Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii procesului

-

2. In cadrul procesului “Dezvoltarea si monitorizarea proceselor Sistemului de
Management (SM)”, aflat in coordonare la DDESM:
-

Dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului de management in conformitate cu
cerintele legislatiei in vigoare privind sistemele de management aplicabile domeniului
nuclear, cu focalizare pe indeplinirea cerintelor de securitate nucleara;

-

Obtinerea atestatului CNCAN pentru activitatile de proiectare, dezvoltare, intretinere si
monitorizarea stadiului implementarii Sistemului de Management, conform cerintelor
legale

-

Mentinerea integritatii Sistemului de Management la decizia de includere a cerintelor unor
sisteme de management complementare (fie obligatorii ex. OSGG 600/2018, fie voluntare
ex. ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ghiduri AIEA, WANO);

-

Elaborarea si actualizarea Manualului de Management al SNN astfel incat sa corespunda
cerintelor legale in vigoare si celor mai recente modificari organizationale;

-

Obtinerea aprobarilor Directorului General si CNCAN pentru Manualul Sistemului de
Management SNN;

-

Elaborarea/actualizarea procedurilor din sfera de atributii si obtinerea aprobarii CNCAN
(unde este cerut);

-

Avizarea tuturor procedurilor/ instructiunilor elaborate in Sediul Central, din punct de
vedere al cerintelor de asigurarea calitatii (respectarea cerintelor de control documente si
control intregistrati, verificarea ca este asigurata separarea atributiilor de elaborare de
atributiile de verificare, asigurarea integrarii si corelarii cu celelalte documente ale
Sistemului de Management din SNN si coerenta descrierii in vederea asigurarii intelegerii
de catre utilizatori);

-

Documentarea, monitorizarea si raportarea performantei proceselor pentru care a fost
desemnat responsabil de proces;

-

Raportarea gradului de respectare al programului de elaborare/actualizare proceduri din
Sediul Central;
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-

Furnizarea informatiilor (prin note, raportari sau alte tipuri de documente) referitoare la
Sistemul de Management solicitate de conducere sau alte departamente

-

Analiza si acceptarea manualelor sistemului de management ale sucursalelor in vederea
asigurarii respectarii liniilor generale formulate in Manualul Sistemului de Management
SNN si obtinerii accceptarii Directorului General si aprobarii CNCAN.

-

Stabilirea de principii si reguli unitare si armonizarea deciziilor/actiunilor referitoare la
functionarea Sistemelor de Management implementate in Sediul Central si la Sucursale,
pentru a se asigura atingerea obiectivelor companiei;
Organizarea si conducerea sedintelor de coordonare sisteme de management;

-

Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii procesului

-

Membru in CM-SCIM (OSGG-600/2018), delegat cu avizarea procedurilor emise de
departamentele din Sediul Central din punct de vedere al respectarii cerintelor generale ale
Sistemului de Management aplicat in cadrul SNN, confirmarii separarii atributiilor de
executie de cele de verificare, asigurarii coerentei descrierii activitatilor.

3. In cadrul procesului “Evaluarea Sistemului de Management” aflat in coordonare la
DDESM:
-

Elaborarea planului de audit anual al Sistemului de Management SNN S.A. (care
consolideaza si planurile de audit intern stabilite de departamentele omoloage din
Sucursale), obtinerea aprobarii Directorului General, transmiterea la CNCAN pentru
aprobare si difuzarea in organizatie, asigurandu-se evaluarea fiecarui proces cel putin o data
la 2 ani;

-

Organizarea auditurilor interne ale Sistemului de Management (pregatire si documentare,
audit, raportarea rezultatelor, urmarirea si confirmarea solutionarii neconformitatilor
constatate) implementand planul anual de audit intern, in baza atributiilor stabilite prin legea
111/1996 si normele CNCAN aplicabile, in vederea determinarii gradului de conformitate
al Sistemului de Management cu cerintele stabilite, identificarea deficientelor, analizarea
cauzelor si dispunerea de corectii/actiuni corective/ preventive/de imbunatatire;

-

Emiterea rapoartelor de audit si difuzarea acestora tuturor partilor implicate inclusiv la
CNCAN si monitorizarea stadiului implementarii actiunilor stabilite pentru solutionarea
neconformitatilor constatate;

-

Pregatirea, efectuarea si documentarea de audituri neplanificate (ad-hoc) si a inspectiilor de
asigurarea calitatii solicitate de conducere sau de Seful DDESM pentru evaluarea proceselor
si activitatilor efectuate de compartimentele din Sediul Central;

-

Asigurarea functiei de Coordonator de Autoevaluare al Sistemului de Management in SNN
Sediul Central (conform cerintelor Normelor CNCAN)

522

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
-

Colectarea informatiilor si datelor (inclusiv de la Sucursale) necesare elaborarii Raportului
anual de evaluare a Sistemului de Management SNN (conform cerintelor CNCAN).
Organizarea analizei oficiale anuale a Sistemului de Management de catre conducere;

-

Efectuarea activitatilor de autoevaluare a proceselor si activitatilor efectuate in cadrul
DDESM, elaborarea Raportului de autoevaluare DDESM;

-

Furnizarea informatiilor necesare pentru elaborarea Raportului de Oversight si participarea
ca membru in Echipa de Oversight Intern (EOI) la sedintele EOI;

-

Participarea ca membru in Comitetul de Protectia Mediului (CPM).

-

Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii procesului
Analiza si acceptarea planurilor anuale de audit emise de Sucursale;
Efectuarea si documentarea auditurilor la Sucursale, conform planificarii aprobate;
Efectuarea si documentarea auditurilor neplanificate si a inspectiilor de asigurarea calitatii
solicitate de conducere sau decise de Sef DDESM in Sediul Central si la Sucursale;

-

4. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor, actiunilor corective si preventive”
aflat in coordonare la DDESM:
-

Monitorizarea si raportarea stadiului implementarii actiunilor stabilite in rapoartele de audit
proprii, in procesele verbale ale CNCAN de reautorizare SM, in rapoartele de autoevaluare,
in Rapoartele de Actiuni Corective/Preventive, in minutele sedintelor de coordonare ale
Sistemelor de Management Sediul Central-Sucursale, in Raportul anual de evaluare al
Sistemului de Management si altele, dupa caz;

-

Informarea periodica a conducerii cu privire la stadiul actiunilor monitorizate de catre
DDESM;

-

Escaladarea la conducerea SNN a oricarei neconformitati cu impact semnificativ negativ
asupra securitatii nucleare, protectiei personalului, protectiei mediului, indeplinirii
obiectivelor sau functionarii sistemului de management.

-

Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii procesului

5. In cadrul procesului “Managementul documentelor si inregistrarilor”, aflat in coordonare
la DDESM:
-

Administrarea (pastrare original, evidenta, postare pe site si difuzare) a documentatiei
sistemului de management (manualul, fise de proces, proceduri, instructiuni si formulare)
emisa in Sediul Central;

-

Emiterea procedurilor de control documente si inregistrari.

-

Gestionarea si arhivarea tuturor inregistrarilor aferente activitatilor departamentului in
conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic in vigoare si cu cerintele procedurilor interne;
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-

Mentinerea evidentei editiilor in vigoare ale manualelor SC, CNE si FCN;

-

Mentinerea evidentei si postare pe site a editiilor in vigoare a procedurilor Sucursalelor (CNAC, RD, SI si PSP).

-

Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii procesului

6. In cadrul procesului “Managementul schimbarilor organizationale”, aflat in coordonare la
DDESM:
- Stabilirea structurii si activitatilor procesului si documentarea acestuia
- Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii procesului
- Elaborarea de note de fundamentare / referate / informari privind necesitatea realizarii unor
schimbari organizationale;

Procese la interfata:
1. In cadrul procesului “Managementul Riscurilor”
-

Identificarea si evaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice departamentale anuale;

-

Utilizarea aplicatiei de managementul riscurilor (AMR) pentru documentarea riscurilor
DDESM;

-

Monitorizarea implementarii actiunilor asociate strategiilor de tratare a riscurilor DDESM;

2. In cadrul procesului “Pregatirea si perfectionarea personalului”
-

Instruire noi angajati in cadrul procesului de integrare a angajatilor noi sau transferati;

-

Evaluarea necesitatilor de instruire a angajatilor departamentului si transmiterea la DSRU a
propunerilor de pregatire pentru Planul anual de Pregatire si Perfectionare (PPP);

-

Intocmirea solicitarilor de participare la cursuri si transmiterea la DSRU;

-

Efectuarea instruirilor planificate si transmiterea la DSRU a copiilor cerificarilor/atestarilor
obtinute;

-

Emiterea fiselor de evaluare cursuri de instruire urmate de angajatii departamentului si
transmitere la DSRU;

-

Asigurarea indrumarii personalului Sediului Central si omologilor din Sucursale in aplicarea
prevederilor privind sistemele de management din domeniul nuclear;

-

Asigurarea instruirii periodice a personalului din Sediul Central referitor la cerintele
Sistemelor de Management din Sediul Central si Sucursale;
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-

Efectuare studiu individual pentru insusirea cerintelor si prevederilor reglementarilor,
normativelor, ghidurilor de buna practica si altor tipuri de documente asociate domeniului
de activitate precum si a regulamentelor, codurilor, politicilor interne aplicabile in cadrul
SNN SA.

3. In cadrul procesului “Managementul resurselor umane”
-

Intocmirea documentelor care atesta evidenta primara privind timpul de lucru (pontaje,
cereri concediu, bilete de voie);

-

Emiterea/actualizarea Fiselor de Post pentru angajatii departamentului;

-

Respectarea prezentului ROF, a Manualului SM si procedurilor si instructiunilor aplicabile,
a Regulamentului Intern, a Codului de conduita a salariatului din domeniul nuclear, a
Codului de etica, a politicilor anticoruptie si antifrauda stabilite;

-

Implementarea Deciziilor DG;

-

Elaborarea documentelor de recrutare personal si transmiterea acestora la DRU;

-

Stabilirea indicatorilor de performanta individuali, monitorizarea acestora si asigurarea
evaluarii personalului si emiterii fiselor de evaluare personal;

-

Implementarea Planului de Succesiune emis de DRU.

4. In cadrul procesului “Sistem de Control Intern Managerial”
-

Face parte din CM-SCIM

-

Evaluaza stadiul de implementare a cerintelor sistemului de control intern managerial
(SCIM) in department prin elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de
implementare a standardelor de control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor,
informatiilor si constatarilor inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii
manageriale;

-

Face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

-

Identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

Intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

Stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

Emite obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

Stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
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-

Identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

Efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

Implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

Elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

5. In cadrul procesului “Prevenire si protectie”
-

Instruirea periodica a personalului in domeniile SSM si SU si completarea fiselor
individuale SSM si SU;

-

Efectuarea controlului medical periodic.

6. In cadrul procesului “Comunicare”
-

Respectarea prevederilor politicii de comunicare in relatia cu mass-media;

-

Respectarea prevederilor referitoare la fluxul de comunicare interna intre Sediul Central si
Sucursale;

7. In cadrul proceselor “Protectie / securitate fizica si informatii clasificate”, “Securitate
cibernetica”, “Management IT&C si Date”
-

Respectarea prevederilor referitoare la regulile de acces in unitatile SNN;

-

Respectarea prevederilor referitoare la documentele clasificate, documentele confidentiale
si informatiile privilegiate;

-

Participarea la cursurile specifice in domeniul protectiei informatiilor clasificate.

-

Utilizarea aplicatiilor electronice conform cerintelor (ex. Circulatie Documente, Evidenta
Autorizatii, Evidenta Actiuni);

-

Respectarea cerintelor de utilizare a infrastructurii hardware, software si de comunicatii
pusa la dispozitie.

-

Respectarea prevederilor referitoare la politica de securitate IT;

-

Respectarea politicii si procedurilor GDPR;

526

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
8. In cadrul procesului “Achizitii”
-

Transmiterea informatiilor necesare pentru elaborarea de catre DA a Planului Anual de
Achizitii;

-

Transmitere la DA a referatelor de necesitate pentru achizitiile solicitate de DDESM in timp
util.

-

Participarea in echipa de audit la auditurile la furnizori efectuate la solicitarea conducerii
SNN

9. In cadrul procesului “Managementul Resurselor Financiare”
-

Stabilirea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli si transmitrea informatiilor la DRFB
pentru consolidarea BVC si a rectificarilor BVC;

-

Elaborarea si predarea documentelor justificative pentru cheltuielile de deplasare.

10. In cadrul procesului “Servicii administrative”
- Transmite solicitarile cu privire la necesitatea de intretinere / reparatii a biroului fizic al
DDESM
- Solicita transport cu mijloacele de transport din parcul auto al SNN Sediul Central pentru
deplasari in interes de serviciu al personalului DDESM

11. In cadrul procesului “Servicii juridice”
- Solicita acordarea de asistenta si/sau consultanta juridica de specialitate, precum si/sau, dupa
caz, de emitere de opinii legale pe probleme punctuale, la Departamentul de Avizare si
Legalitate Documente.

12. In cadrul procesului “Control de conformitate anticoruptie”
- Respectarea cerintelor Codului de etica si conduita, Regulamentului Intern si a politicilor si
procedurilor antifrauda si anticoruptie emise in SNN
- Prevenirea conflictelor de interese

2. Departamentul Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management –
CNE Cernavoda
1.1

Obiectul de activitate
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In cadrul sucursalei CNE Cernavoda, Departamentul Dezvoltare şi Monitorizare Sisteme de
Management (DDMSM) este constituit in conditiile prevazute prin anexa la Ordinul 66/2003
cu completarile si modificarile in vigoare si anume: NMC-02 art.4 aliniat 2 coroborat cu
cerintele aplicabile din Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice. Sucursala CNE Cernavoda detine autorizatie CNCAN pentru
un Sistem de Management Integrat (SMI) dezvoltat în conformitate cu cerinţele standardului
IAEA GSR Part2 şi a Normelor CNCAN pentru Sistemele de Management al Calităţii integrând
voluntar cerinţele din standardele de management ISO 14001, ISO 45001, cerintele
Regulamentului EMAS – Eco Management and Audit (Sistem Comunitar de Management de
Mediu si Audit).
DDMSM reprezinta entitatea organizatorica stabilita de Conducerea CNE Cernavoda in scopul
desfasurarii, la nivelul sucursalei, a activitatilor care sa indeplineasca cerintele din NMC-02
coroborate cu cerințele specifice pentru sistemul de management aplicat activităților de
exploatare a instalațiilor nucleare - NMC-10.
DDMSM este subordonat direct Directorului CNE Cernavoda, Conform cerintelor CNCAN,
Seful Departamentului este Reprezentantul Conducerii pentru Sistemul de Management.
Departamentul Dezvoltare şi Monitorizare Sisteme de Management (DDMSM) are ca misiune,
asa cum deriva din Legea 111/1996 cu toate modificarile şi completarile ulterioare şi Normele
de Management al Calitatii emise de CNCAN (NMC):
proiectarea, dezvoltarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management la
nivelul SNN SA sucursala CNE Cernavodă;
conducerea si coordonarea sistemului de management la nivelul SNN SA sucursala
CNE Cernavodă;
evaluarea independenta prin audit a proceselor si activitatilor Sistemului de
Management din sucursala pentru aprecierea gradului de conformitate cu cerintele specificate,
precum si evaluarea furnizorilor de produse şi servicii cu cerinţe de asigurarea calitatii (AQ);
stabilirea/ urmarirea implementării actiunilor corective necesare pentru mentinerea
eficacitatii proceselor aferente sistemului de management;
asigurarea unui nivel adecvat al culturii de calitate şi asigurarea interfetelor, la nivelul
societatii, cu autoritatile de reglementare din domeniu.

Departamentul Dezvoltare şi Monitorizare Sisteme de Management este condus de Sef
Departament Dezvoltare şi Monitorizare Sisteme de Management şi are următoarea structura
organizatorică:
•

Serviciul Audit şi Evaluari Independente

•

Serviciul Documentare şi Monitorizare Sisteme de Management

•

Grup Control Intern Managerial si Interfeţe.
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.

Conducatorul DDMSM este persoana din conducerea CNE Cernavoda care are sarcina
proiectării, dezvoltării și întreținerii sistemului de management integrat și a monitorizării
stadiului implementării prin asigurarea evaluării independente conform NMC-02 art. 8 si art. 9.

Conform Ordinului 60/2003-NMC-01, persoana responsabilă pentru stabilirea dezvoltarea și
monitorizarea implementării sistemului de management al calității trebuie să:
-

dețină suficiente resurse și autoritate pentru realizarea activităților specifice ce derivă din
normele aplicabile privind sistemele de management al calității aplicate instalațiilor
nucleare.

-

-aibă cunoștințe suficiente în domeniu și să fie absolvent al unui curs de specialitate agreat
de CNCAN.

-

fie autorizată de către CNCAN.

Conducatorul DDMSM este nominalizat dupa obtinerea acceptului, atestarii si autorizarii
CNCAN in conformitate cu cerintele din NMC-02 coroborat cu Anexa la Ordinul 61/2014 NSN
14-art. 5 aliniat 1 punct 12 completat de prevederile NSN 23 publicat in MOf. 438 din 13 iunie
2017.
Personalul compartimentelor din cadrul DDMSM trebuie sa fie atestat de CNCAN conform
prevederilor NMC-01 art. 10 si art.11. Pentru asigurarea independentei functionale a
activitatilor de stabilire si dezvoltare a sistemului de management si de evaluare independenta
a componentelor sistemului de management, in cadrul DDMSM sunt constituite doua
compartimente distincte conduse de Sefi de compartiment atestati CNCAN si un grup
subordonat direct Sefului DDMSM (Serviciul Documentare si Monitorizare Sisteme de
Management, Serviciul de Audit si Evaluari Independente, Grupul control Intern Managerial si
Interfete).

Sistemul de management aplicat la CNE Cernavoda este autorizat de CNCAN pentru activitati
de exploatare, proiectare, aprovizionare, reparatii si intretinere, utilizare produse software,
respectand cerinta din art. 7 - NMC-10. Conform autorizatiei SMI, raspunderea privind
stabilirea si dezvoltarea sistemului de management revine unitatii autorizate. Raspunderea,
responsabilitatile si activitatile conducerii DDMSM si a personalului afferent compartimentelor
constituente sunt descrise, conform procedurilor sucursalei CNE Cernavoda, in documentul IR–
01960-01 cu titlul: ”Raport de Informare „Grupuri Funcționale şi Arii de Responsabilitate”
Departament Dezvoltare şi Monitorizare Sisteme de Management”, avizat de Conducatorul
DDMSM si aprobat de Director CNE Cernavoda. Revizia/ modificarea IR–01960-01 aprobata
este supusa validarii Directorului General SNN-SA si aprobarii CNCAN inainte de
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implementare. Revizia/ modificarea IR–01960-01 aprobata este supusa validarii Directorului
General SNN-SA si aprobarii CNCAN inainte de implementare..

2.1.1. Serviciul Documentare si Monitorizare Sisteme de Management (SDMSM)
Desfasoara urmatoarele activitati principale:
-

Verifica,elaboreaza, avizeaza si supune aprobarii organului de reglementare, dupa caz,
documentatia Sistemului de Management integrat al CNE Cernavodă (MMI, RD, SI) în
conformitate cu cerinţele normelor de management al calităţii şi standardelor specifice la
care CNE Cernavodă a aderat voluntar;

-

urmărirea includerii în documente a cerinţelor din standardele şi legile aplicabile;

-

coordonarea analizei standardelor/ legilor noi în vederea identificării cerinţelor aplicabile şi
programarea preluării lor în documentele sistemului de management;

-

colectarea informatiilor si datelor din centrala necesare elaborarii Raportului anual de
evaluare a Sistemului de Management al CNE Cernavoda (conform cerintelor CNCAN).
Raportul ofera informatii referitoare la modul in care a functionat Sistemul de management
in anul anterior, eficacitatea acestuia in realizarea obiectivelor, identificarea zonelor
vulnerabile sau care necesita imbunatatiri precum si propuneri pentru actiunile necesar a fi
implementate pentru cresterea capacitatii sistemului de management in realizarea
obiectivelor societatii. Organizarea analizei oficiale anuale a Sistemului de Management de
catre conducere;

-

verificarea activităţilor asociate cu cerinţele de protecţia mediului;

-

realizarea sau urmărirea realizării la termen a raportărilor către autorităţi aşa cum s-a stabilit
prin autorizaţii, protocoale, acte normative, procese verbale de control, sau solicitări
punctuale ale acestora, din sfera de activitate;

-

asigurarea interfeţei cu autorităţile de mediu şi transmiterea de rapoarte, informări, studii cu
informaţii şi date solicitate de autorizaţii, acte normative, protocoale;

-

coordonarea urmatoarelor procese: Management de Mediu (RD-01364-Q010),
Coordonarea şi Conducerea proceselor (RD-01364-Q011), Controlul Documentelor şi al
Inregistrarilor (RD-01364-Q007);

-

asigurarea de suport sefului DDMSM în coordonarea procesului Conducerea şi
Administrarea Activitatilor (RD-01364-A008);

-

reinnoirea la 2 ani a autorizatiei CNCAN pentru Sistemul de Management conform Legii
111/1996 si normelor CNCAN , seria NMC;

-

monitorizarea respectarii conditiilor si conditionarilor stabilite in autorizatia CNCAN a
SMI;

-

intocmirea documentatiei suport pentru reinnoirea autorizatiei Sistemului de Management
Integrat al CNE Cernavoda in conformitate cu cerintele legale;
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-

administrarea autorizaţiilor: SMI, Autorizatia de Mediu, Autorizatia GES (Emisii Gaze cu
Efect de Sera);

-

asigurare suport compartimentelor din centrala in vederea realizarii documentatiei suport
pentru autorizarea/ reautorizarea instalatiilor nucleare conform cerintei din NSN-22, art. 9,
pct. a;

-

asigurarea administrarii „Listei autorizațiilor CNE Cernavodă” si postarea pe Intranet CNE
Cernavoda;
elaborarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei GES şi aprobării Planului de Măsuri
asociat acesteia (reglementat prin Protocolul de la Kyoto) şi coordonarea implementării
planului de masuri şi a activităţii anuale de raportare, verificare şi predare certificate EUA;

-

-

gestionarea contului S.N. Nuclearelectrica S.A. aferent Registrului National al Emisiilor
Gazelor cu Efect de Sera;
Coordonarea pregătirii personalului Departamentului Dezvoltare şi Monitorizarea Sisteme
de Management;
urmarirea şi raportarea indicatorilor de performanta la nivelul departamentului;
analizarea procedurilor SNN si asigurarea preluarii responsabilitatilor aferente sucursalei in
documentele CNE.

2.1.2. Serviciul de Audit si Evaluari Independente (SAEI)

-

Administrarea programului de audit intern. Programul de audit intern cuprinde toate
activitatile in legatura cu planificarea, realizarea, documentarea, si urmarirea actiunilor
resultate din auditul intern pe sistemul de management conform cerintelor Legii 111/1996;

-

Administrarea programului de evaluări independente a activităţilor şi proceselor din CNE
Cernavodă. Acesta include (i) inspecţia la punct fix pentru HP şi WP stabilite prin planurile
de lucru şi planurile de calitate desfasurate în CNE Cernavodă sau pe platforma CNE
Cernavodă si (ii) inspectia inopinanta pentru a verifica respectarea cerintelor din
documentatia de executie;

-

Activităţi de evaluare a furnizorilor şi inspecţie la sursă. Aceste activitati constau in: (i)
Evaluarea iniţială a furnizorilor potenţiali de produse şi servicii cu cerinţe AQ (ii) Auditarea
furnizorilor, inclusiv prin participare la auditurile NUPIC; (iii) elaborarea rapoartelor de
calificare a furnizorilor de produse şi servicii cu cerinţe AQ;

-

Analiza caietelor de sarcini /documentaţiilor descriptive cu cerinte AQ pentru verificarea
cerinţelor de calitate în acord cu documentaţia tehnică şi a măsurilor de prevenire a
introducerii produselor contrafăcute sau frauduloase;

-

Analiza ofertelor depuse din punct de vedere a îndeplinirii cerinţelor AQ;

-

Analiza planurilor de calitate în acord cu cerinţele procedurii SI-01365-Q008;

-

Analiza planurilor de dedicare in acord cu cerinţele procedurii SI-01365-T058;
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-

Analiza documentelor de calitate (HD/HF) transmise de furnizorii de produse şi servicii cu
cerinţe AQ;

-

Participă ca evaluator de calitate in comisia de receptie la recepţia produselor cu cerinţe AQ;

-

Asigură suport, la cerere, pentru produsele suspecte a fi contrafăcute sau frauduloase.

2.1.3. Grupul Control Intern Managerial si interfete
Isi propune urmarirea modului în care cerintele din autorizatii sau cele provenite din actele de
control sunt implementate la termenele stabilite.

Activitatile principale ale grupului sunt urmatoarele:
-

Insotirea echipelor de control ale institutiilor abilitate, care efectueaza inspectii / controale
în centrala. Participarea la sedintele ce au loc intre echipele de control/inspectie ale
institutiilor abilitate şi responsabilii de zone controlate;

-

Participarea activa la negocierea masurilor din auditurile, controalele, inspectiile, evaluarile
ce sunt realizate de catre reprezentantii compartimentelor SNN (DDESM, DFCM, audit
public intern,etc);

-

Urmareste modul în care sunt indeplinite actiunile rezultate în urma actelor de control ale
institutiilor abilitate;

-

Coordoneaza procesul „Control interfete externe” (RD-01364-Q008):
-

asigura dezvoltarea şi documentarea procesului alocat;

-

Mentine lista partilor interesate;

-

Identifica activitatile critice şi riscurile asociate derularii activitatii procesului;

-

Analizeaza cerinţele legislative nou aparute;

-

Analizeaza stadiul valabilitatii autorizațiilor, avizelor sau acordurilor şi informeaza
conducerea atunci când constată nerespectarea cerinței privind inițierea procesului de
revizie/ reînnoire a acestora;

-

Coordoneaza procesul de gestionare a riscurilor la nivelul CNE Cernavoda, care include
urmatoarele:
-

Stabilește și comunică viziunea Sistemului de Management al Riscului (SMR)
in organizație;

-

Determină și implementează o infrastructură SMR adecvată.

-

Facilitează evaluările de risc la nivelul întregii întreprinderi și monitorizează
capacitățile legate de gestionarea riscurilor prioritare în întreaga organizație

-

Mentine si actualizeaza permanent Registrul de Risc CNE Cernavoda;

-

Urmareste vulnerabilitatile CNE Cernavoda si identifica riscurile asociate.
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2.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
1. In cadrul subprocesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

2. In cadrul activitatii de Control Intern Managerial:
-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emite obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

2.2.1. Serviciul Documentare si Monitorizare Sisteme de Management
1. In cadrul procesului „Conducerea şi Administrarea Activitatilor”, aflat in coordonarea
Sefului DDMSM asigura:
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-

stabilirea structurii şi activităţilor procesului de conducere si administrare a activitatilor la
CNE Cernavoda si documentarea procesului;

-

verificarea documentelor subsecvente procesului (SI, PSP);

-

analiza cerinţelor legale aplicabile activităţilor asociate procesului şi, după caz, stabilirea
prin documentele procesului a modului de îndeplinire a acestora;

-

dezvoltarea de obiective, criterii de autoevaluare si indicatori de performanta pentru
evaluarea periodica a performanţei procesului;

-

evaluarea periodica a performanţei procesului si implementarea acţiunilor necesare
îmbunătăţirii procesului.

-

implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;

-

elaborarea/ revizuirea anuala a obiectivelor specifice departamentului/ compartimentului de
care sunt responsabili, asigurand alinierea acestora la obiectivele subunitatii ;

-

dezvoltarea programelor de îmbunătăţire emise pentru susţinerea obiectivelor specifice
anuale dezvoltate la nivel de departament/ compartiment şi le supune validӑrii Directorului
de Direcţie;

-

comunicӑ obiectivele generale şi obiectivele specifice dezvoltate la nivel de departament/
compartiment personalului din subordine, în cadrul MRM-urilor;

-

evaluarea si tratarea riscurilor de neindeplinire a obiectivelor;

-

monitorizarea şi raportarea stadiului realizӑrii programelor de îmbunătăţire în şedinţe
lunare, trimestriale sau anuale.

2. In cadrul procesului „Conducerea si administrarea proceselor”, aflat in coordonarea
SDMSM asigura:
-

stabilirea modelului de proces utilizat in cadrul CNE Cernavodă;

-

analizarea/ coordonarea activitatii de analiza documente şi formulare aferente proceselor
centralei. Supunere în procesul de aprobare internă şi urmarire aprobare. Înaintarea
documentelor spre analiză şi acceptare/ aprobare de către SNN/ CNCAN etc. şi urmărire
obținere accept/ aprobare;

-

asigurarea suportului, la cerere, responsabililor de proces in dezvoltarea proceselor de care
raspund, a diagramelor proceselor si stabilirea documentelor specifice fiecarui proces;

-

elaborarea hartii proceselor pentru CNE Cernavoda si gruparea pe categorii (conducere, de
baza, suport);

-

monitorizarea si raportarea stadiului documentarii proceselor;

-

urmarirea şi calcularea indexului de emitere matrici de proceduri ale proceselor;

-

actualizarea matricei documentelor de proces si postarea acesteia pe pagina de Intranet a
CNE;
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-

asigurarea interfetei cu responsabilii de procese din centrala şi stabilrea actiunilor de
imbunatatire a documentelor aferente proceselor;

-

verificarea şi validarea codurilor aferente PSP-urilor ce urmeaza a fi alocate de catre Biroul
Control Documente.

3. In cadrul procesului „Controlul documentelor şi al inregistrarilor”, aflat in coordonarea
SDMSM asigura:
-

documentarea procesului;

-

verificarea procedurilor asociate procesului;

-

asigurarea suportului tuturor responsabililor de proces în identificarea corectǎ a categoriei
de documente asociate procesului;

-

urmǎrirea realizarii la termen a analizelor periodice şi reviziilor şi propune mǎsuri corective
în cazul nerealizǎrii planurilor stabilite;

-

urmǎrirea aprobarii documentelor de tip RD/ SI transmise la autoritǎţile de reglementare
incluzând rǎspunsul CNE Cernavodǎ la comentariile acestora;

-

urmǎrirea menţinerii la zi a listelor RD/ SI/ PSP în baza de date;

-

evaluarea periodica a performanţei procesului si implementarea acţiunilor necesare
îmbunătăţirii procesului.

4. In cadrul Procesului Management de Mediu, aflat in coordonarea SDMSM asigura:
-

documentarea procesului;

-

verificarea procedurilor asociate procesului;

-

evaluarea periodica a performanţei procesului si implementarea acţiunilor necesare
îmbunătăţirii procesului;

-

coordonarea activităţilor asociate la interfaţa intre elaboratorii documentatiilor de mediu şi
suport şi partile interesate;

-

verificarea respectarii cerinţelor necesare obţinerii autorizaţiilor pentru utilizarea unor
substanţe reglementate, dacă această obligaţie revine CNE Cernavodă ca utilizator final sau
importator direct;

-

efectuarea de inspectii şi observari în instalatie privind protectia mediului,

-

identificarea necesităţilor de raportare;

-

obţinerea datelor din organizaţie, verificarea datelor, intocmirea rapoartelor, obţinerea
aprobării conducerii pentru transmiterea rapoartelor;

-

comunicarea cu autorităţile din domeniu;

-

asigurarea suportului compartimentelor centralei în încheierea/ revizia protocoalelor cu
autorităţile, conform cerinţelor din autorizaţii sau cerinţelor acestora;

-

asigurarea raportării îndeplinirii la termen a cerinţelor/ obligaţiilor asumate de CNE
Cernavodă;
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-

urmarirea gestionarii deseurilor industriale neradioactive şi avizarea documentelor de
transfer pentru deţinere temporară în spaţiile CNE şi/ sau transfer la organizaţii autorizate,
pentru urmarirea conformarii la prevederilor legale.

5. In cadrul Procesului de Pregatire asigura:
-

stabilirea necesităților de pregătire a personalului DDMSM şi coordonarea realizarii
pregătirii specifice;

-

coordonarea activitatii de atestare/ reatestare personal DDMSM de catre CNCAN;

-

analizarea zonelor de activitate şi cerinţelor de pregatire pentru fiecare post;

-

identificarea pregătirii fiecărui ocupant de poziţie;

-

comunicarea necesităţilor de pregatire catre departamentul pregătire;

-

identificarea cursurilor şi efectuarea planificarii la pregătire;

-

urmărirea realizării pregătirii programate;

-

asigurarea repartizarii procedurilor în Reading List pentru personalul DDMSM in vederea
efectuarii studiului individual.

6. In cadrul procesului „Administrarea autorizatiilor de Securitate nucleara”:
-

asigurarea integrarii in documentele aflate in responsabilitatea SDMSM a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

asigurare suport compartimentelor din centrala in vederea realizarii documentatiei suport
pentru autorizarea/ reautorizarea instalatiilor nucleare conform cerintei din NSN-22, art. 9,
pct. a;

-

asigurarea respectarii conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul

-

activitatilor aflate in responsabilitatea serviciului.

7. In cadrul procesului „Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda” asigura:
-

evaluarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de

-

responsabilitate si includerea in propunerile de buget ale compartimentului;

-

asigurarea verificarii calitative si cantitative a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizarea autorizatiilor de plata a
acestora;

-

urmarirea gradului de executie lunar a bugetului pentru anul in curs, justificarea abaterilor
fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

analizarea situatiilor centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, compararea cu
situatiile proprii si corectarea inadvertentelor;

-

pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmirea formularului de
modificari in cadrul bugetului pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate
pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora;
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-

asigurarea incadrarii cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

8. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”
asigura:
-

coordonarea procesului de analiză anuală a eficienţei SMI;

-

iniţierea procesului de analiză prin stabilirea informaţiilor ce trebuie asigurate de personalul
de conducere pentru a fi incluse în cadrul raportului de analiză;

-

elaborarea în baza informaţiilor primite a raportului preliminar de analiză ce urmează a fi
dezbătut în cadrul şedinţei şi transmiterea în analiză membrilor comitetului de evaluare;

-

secretariatul şedinţelor de analiză a eficienţei SMI si pregătirea şedinţei de analiză periodică
de către conducere a eficienţei SMI;

-

redactarea raportului final prin includerea comentariilor din dezbaterea raportului
preliminar şi supunerea aprobării Directorului CNE Cernavodă;

-

transferul în baza de date „Acţiuni pe Centrală” a acţiunilor de îmbunătăţire stabilite prin
„Raportul de evaluare anuală a SMI al CNE C-vodă” aprobat;

-

urmărirea implementarii actiunilor stabilite la termen;

-

verificarea eficacitatii acțiunilor atunci când este stabilită cerința de verificare;

-

inaintarea raportului anual de analiză a eficienţei SMI la SNN-SA şi CNCAN;

-

realizarea autoevaluarii continue/ focalizate a proceselor din responsabilitate conform SI01365-Q018.

9. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

10. In cadrul procesului “Protectie fizica la CNE Cernavoda”:
-

manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica;

-

asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului;

-

asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

11. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului;
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-

asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

12. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

-

asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

13. In cadrul “Procesului de administrare a fluxului de achizitii produse, servicii si lucrari
la CNE Cernavoda”.
-

intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii necesare activitatilor din
cadrul serviciului și o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

14. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munc;.

-

monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

15. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
-

se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

16. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

17. In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al
CNE Cernavoda”:
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-

asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

18. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
-

identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate;

-

asigura analiza si avizarea incadrarii proiectului propusa de Responsabilul de proces
Management de Mediu pe formularul FCPIM prin semnarea acestuia.

19. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru administrate
de SDMSM (mobilier, calculatoare, rechizite etc);

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport, in cazul in
care este necesara asigurarea unor servicii de transport;

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare pentru delegatii
straini sau romani implicati in activitati de verificare (ex.: audit) la CNE Cernavoda.

20. In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive” asigura suportul necesar pentru
identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea evacuarilor de materiale
radioactive in mediu.
21. In cadrul procesului „Controlul intefetelor externe”:
-

asigura identificarea interfetelor externe asociate activitatilor din subordine;

-

nominalizeaza persoana de contact responsabila de colaborarea la interfata cu responsabilul
de proces si/sau de relatia directa cu partea interesata pentru care detine delegare de
competenta;

-

asigura suport responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata intre
activitatile/ procesele pe care Ie coordoneaza si cerintele exteme formulate/ transmise de
partile interesate;

-

asigura rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza probleme la

-

interfata cu organele de reglementare si control si transmit informatiile necesare comunicarii
stadiului acestor probleme.
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2.2.2. Serviciul de Audit si Evaluari Independente
1. In cadrul procesului „Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”,
aflat in coordonarea SAEI asigura:
-

documentarea procesului;

-

verificarea procedurilor asociate procesului;

-

dezvoltarea de obiective, criterii de autoevaluare si indicatori de performanta pentru
evaluarea periodica a performanţei procesului;

-

analizarea experientei internationale in domeniu prin analize de standarde, participari in
benchmarking si workshop-uri, analize informatii de pe site-urile de specialitate, si

-

promoveaza actiuni de imbunatatire atunci cand este cazul;

-

evaluarea periodica a performanţei procesului si implementarea acţiunilor necesare
îmbunătăţirii procesului.

2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor” asigura:
-

indeplinirea responsabilitatilor specifice responsabilului
imbunatatire continua a sistemului de management;

Procesului

-

evalarea periodica prin audit a respectarii cerintelor acestui proces.

Evaluare

si

3. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

implementeaza cerintele Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului;

-

elaboreaza/ revizuiesc anual obiectivele specifice compartimentului de care sunt
responsabili, asigurand alinierea acestora la obiectivele subunitatii

-

dezvoltӑ programele de îmbunătăţire emise pentru susţinerea obiectivelor specifice anuale
dezvoltate la nivel de departament/ compartiment şi le supune validӑrii Directorului de
Direcţie;

-

comunicӑ obiectivele generale şi obiectivele specifice dezvoltate la nivel de departament/
compartiment personalului din subordine, în cadrul MRM-urilor;

-

evalueaza si trateaza riscurile de neindeplinire a obiectivelor;

-

monitorizeazӑ şi raporteazӑ stadiul realizӑrii programelor de îmbunătăţire în şedinţe lunare,
trimestriale sau anuale;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

4. In cadrul „Procesului de Pregatire” asigura:
-

stabilirea necesităților de pregătire a personalului SAEI şi coordonarea realizarii pregătirii
specifice;

-

analizarea zonelor de activitate şi cerinţelor de pregatire pentru fiecare post;

-

identificarea pregătirii fiecărui ocupant de poziţie;

-

comunicarea necesităţilor de pregatire catre departamentul pregătire;
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-

identificarea cursurilor şi urmărirea realizării pregătirii programate;

-

evaluarea periodica prin audit a respectarii cerintelor acestui proces;

5. In cadrul procesului „Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara”:
-

asigurarea integrarii in documentele aflate in responsabilitatea SAEI a cerintelor din

-

reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

asigurarea respectarii conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul

-

activitatilor aflate in responsabilitatea serviciului;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

6. In cadrul procesului „Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda” asigura:
-

evaluarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de

-

responsabilitate si includerea in propunerile de buget ale compartimentului;

-

asigurarea verificarii calitative si cantitative a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizarea autorizatiilor de plata a
acestora;

-

urmarirea gradului de executie lunar a bugetului pentru anul in curs, justificarea abaterilor
fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

analizarea situatiilor centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, compararea cu
situatiile proprii si corectarea inadvertentelor;

-

pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmirea formularului de
modificari in cadrul bugetului pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate
pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora;

-

asigurarea incadrarii cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat;

-

evaluarea periodica prin audit a respectarii cerintelor acestui proces.

7. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

8. In cadrul procesului “Protectie fizica la CNE Cernavoda”:
-

manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica;
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-

asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului;

-

asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

9. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului;

-

asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgență;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

10. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

-

asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

11. In cadrul “Procesului de administrare a fluxului de achizitii produse, servicii si lucrari
la CNE Cernavoda”.
-

intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii necesare activitatilor din
cadrul serviciului și o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;

-

aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;

-

asigura analiza si acceptarea ofertelor si contractelor din punct de vedere al cerintelor de
calitate si de certificare/ autorizare;

-

analizeaza si aproba Planurile de Calitate si procedurile specifice referite in acestea pentru
produsele/ serviciile/ lucrarile solicitate a fi executate in regim de AQ;

-

asigura activitatea de supraveghere AQ pentru furnizorii de produse, servicii si lucrari;

-

asigura informatii catre DPSA cu privire la furnizorii calificati;

-

stabileste furnizorii de produse, servicii si lucrari ce trebuie evaluati si asigura evaluarea
periodica a acestora in vederea acceptarii ca furnizori calificati;

-

asigura receptia de produse, servicii si lucrari cu cerinte de asigurarea calitatii;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.
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12. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca;

-

monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

13. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
-

se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;

-

participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;

-

asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

14. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;

-

mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

15. In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business al
CNE Cernavoda”:
-

asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;

-

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;

-

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din
cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele
stabilite la nivelul Direcției.

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

16. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
-

identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;

-

asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate;
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-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

17. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
-

initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru administrate
de SAEI (mobilier, calculatoare, rechizite etc);

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport, in cazul in
care este necesara asigurarea unor servicii de transport;

-

intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare pentru delegatii
straini sau romani implicati in activitati de verificare (ex.: audit) la CNE Cernavoda;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

18. In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive”
-

asigura suportul necesar pentru identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la
cresterea evacuarilor de materiale radioactive in mediu;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

19. In cadrul procesului „Controlul intefetelor externe” asigura:
-

asigura identificarea interfetelor exteme asociate activitatilor din subordine;

-

nominalizeaza persoana de contact responsabila de colaborarea la interfata cu responsabilul
de proces si/sau de relatia directa cu partea interesata pentru care detine delegare de
competenta;

-

asigura suport responsabilului de proces in rezolvarea problemelor de interfata intre
activitatile/ procesele pe care le coordoneaza si cerintele exteme formulate/ transmise de
partile interesate;

-

asigura rezolvarea cu prioritate a oricarei actiuni pe centrala care adreseaza probleme la

-

interfata cu organele de reglementare si control si transmit informatiile necesare comunicarii
stadiului acestor problem;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

20. In cadrul procesului “Controlul documentelor si al inregistrarilor”:
-

asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

21. In cadrul procesului “Management de Mediu”:
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-

urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului;

-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

22. In cadrul procesului “Control Chimic”:
- evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.
23. In cadrul procesului ”Controlul si monitorizarea activitatilor de exploatare”:
- evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.
24. In cadrul procesului “Managementul combustibilului nuclear”:
- evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.
25. In cadrul procesului de control al configuratiei de proiectare:
- evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.
26. In cadrul procesului “Activitati de intretinere la CNE Cernavoda”:
- evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.
27. In cadrul procesului de planificare la CNE Cernavoda:
-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

28. In cadrul procesului de mentinere a fiabilitatii SSCE la CNE Cernavoda:
-

evalueaza periodic prin audit respectarea cerintelor acestui proces.

2.2.3. Grup Control Intern Managerial si Interfete
1. In cadrul procesului „Controlul intefetelor externe”, aflat in coordonarea GCIMI:
-

asigura dezvoltarea şi documentarea procesului alocat;

-

mentine lista partilor interesate;

-

identifica activitatile critice şi riscurile asociate derularii activitatii procesului;

-

defineste activitatile de verificare şi validare pentru proces, tinand cont de importanta
activitatilor şi impactul acestora asupra securitatii nucleare;

-

analizeaza cerinţele legislative nou aparute;

-

analizeaza stadiul valabilitatii autorizațiilor, avizelor sau acordurilor şi informeaza
conducerea atunci când constată nerespectarea cerinței privind inițierea procesului de
revizie/ reînnoire a acestora;

-

asigurarea verificarea/ actualizarea „Listei autorizațiilor CNE Cernavodă” din Intranet;

-

asigura suport personalului din centrala pentru rezolvarea aspectelor la interfata cu
autoritatile;
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-

defineste indicatorii de performanta ai procesului şi monitorizeaza indeplinirea lor;

-

evalueaza şi raporteaza periodic starea de sanatate a procesului;

-

asigura suport în încheierea/ revizia protocoalelor cu autorităţile, conform cerinţelor din
autorizaţii sau cerinţelor acestora;

-

urmăreste realizarea la termen a raportărilor către autorităţi aşa cum s-a stabilit prin
autorizaţii, protocoale, acte normative, procese verbale de control, sau solicitări punctuale
ale acestora;

-

urmareste implementarea actiunilor rezultate din PV de control si/ sau a conditionarilor
rezultate din autorizatii;

-

asigura suportul logistic necesar desfăşurării inspecţiilor/ auditurilor/ evaluarilor externe
efectuate de organizaţiile de reglementare/ certificare/ control sau de catre SNN.
2. In cadrul procesului „Conducerea şi Administrarea Activitatilor”:

-

implementeaza cerintele Sistemului de Management in toate activitatile grupului;

-

elaboreaza/ revizuiesc anual obiectivele specifice grupului de care sunt responsabili,
asigurand alinierea acestora la obiectivele subunitatii ;

-

dezvoltӑ programele de îmbunătăţire emise pentru susţinerea obiectivelor specifice anuale
dezvoltate la nivel de departament/ compartiment şi le supune validӑrii Directorului de
Direcţie;

-

evalueaza si trateaza riscurile de neindeplinire a obiectivelor;

-

monitorizeazӑ şi raporteazӑ stadiul realizӑrii programelor de îmbunătăţire în şedinţe lunare,
trimestriale sau anuale.
3. In cadrul procesului „Conducerea si administrarea proceselor” asigura:

- indeplinirea responsabilitatilor specifice responsabilului procesului de interfete externe.
4. In cadrul procesului “Controlul documentelor si al inregistrarilor”:
-

asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate;

-

asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate;

-

verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate;

-

se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.
5. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:

-

urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
6. In cadrul Procesului de Pregatire:
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-

stabileste necesitățile de pregătire ale personalului GCIMI şi coordonarea realizarii
pregătirii specifice;

-

analizeaza zonele de activitate şi cerinţele de pregatire pentru fiecare post;

-

identifica pregătirii fiecărui ocupant de poziţie;

-

comunica necesităţile de pregatire catre departamentul pregătire;

-

identifica cursurile şi urmăreste realizarea pregătirii programate.
7. In cadrul procesului „Administrarea autorizatiilor de securitate nucleara”:

-

asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea GCIMI a cerintelor din

-

reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei;

-

asigura respectarea conditiilor din autorizatiile de securitate nucleara in cadrul

-

activitatilor aflate in responsabilitatea serviciului.
8. In cadrul procesului „Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda” asigura:

-

evaluarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de

-

responsabilitate si includerea in propunerile de buget ale grupului;

-

verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate in
concordanta cu prevederile contractuale si avizarea autorizatiilor de plata a acestora;

-

urmarirea gradului de executie lunar a bugetului pentru anul in curs, justificarea abaterilor
fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata;

-

analizarea situatiilor centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, compararea cu
situatiile proprii si corectarea inadvertentelor;

-

pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmirea formularului de
modificari in cadrul bugetului pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate
pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora;

-

incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

9. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de
management”:
-

asigura evaluarea periodica a activitatii grupului si raportarea catre conducere.
10. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:

-

aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.
11. In cadrul procesului “Protectia fizica la CNE Cernavoda”:
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-

manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica;

-

asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului;

-

asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
12. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:

-

asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului;

-

asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.
13. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:

-

stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului;

-

asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic;

-

stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii
CNE Cemavoda.

-

14. In cadrul “Procesului de administrare a fluxului de achizitii produse, servicii si
lucrari la CNE Cernavoda”:
intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii necesare activitatilor din
cadrul grupului și o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;
aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.
15. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:

-

asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca;

-

monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca;

-

asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.
16. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:

- se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata si
sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;
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- participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;
- asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.
17. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
- se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora;
- mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
18. In cadrul procesului “Managementul activitatilor din sistemul IT&C de business la CNE
Cernavoda”:
- asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului;
- Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN;
- Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de securitate
a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din cadrul
Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele stabilite la
nivelul Direcției.
19. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor de investitii la CNE Cernavoda”:
- identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii;
- asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate;
20. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
- initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru administrate de
grup (mobilier, calculatoare, rechizite etc);
- intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport, in cazul in care
este necesara asigurarea unor servicii de transport;
- intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare pentru delegatii
straini sau romani implicati in activitati de verificare (ex.: audit) la CNE Cernavoda.
21. In cadrul procesului “Controlul materialelor radioactive” asigura suportul necesar pentru
identificarea cauzelor care au condus/ pot conduce la cresterea evacuarilor de materiale
radioactive in mediu.

3.
3.1.

Directia Managementul Calitatii – FCN Pitesti
Obiectul de activitate
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4. Directia Managementul Calitatii detine competenta specializata in activitati de: masurarea
si monitorizarea produsului, dezvoltarea tehnologiilor de control, documentarea, calificarea
si evaluarea periodica a metodelor de control, proiectarea, dezvoltarea, implementarea si
monitorizarea implementarii Sistemului de Management Integrat in ansamblu si a
Sistemului de Management a Calitatii in special, fiind în subordinea directa a Directorului
FCN.
5. Directia Managementul Calitatii are in subordine Serviciul Controlul Calitatii in
componenta caruia intra 5 laboratoare de control de calitate si Departamentul Dezvoltare si
Evaluare Sisteme de Management.

Procesele Sistemului de management al FCN aflate in administrarea Directiei Managementul
Calitatii sunt:
-

Planificarea Sistemului de Management Integrat;

-

Evaluarea Sistemului de Management Integrat;

-

Managementul autorizatiilor si controlul interfetelor;

-

Masurarea si monitorizarea produsului;

-

Controlul Echipamentelor de Masurare si Monitorizare;

-

Neconformitati. Actiuni corective/preventive, imbunatatire continua

-

Controlul intern managerial

Conform cerintelor CNCAN, Inginerul Sef Directia Managementul Calitatii este
Reprezentantul al managementului pentru Sistemul de Management Integrat si are sarcina
proiectarii, dezvoltarii si intretinerii Sistemului de Management Integrat si a monitorizarii
stadiului implementarii prin asigurarea evaluarii independente a sistemului de management.
Inginerul Sef Directia Managementul Calitatii este subordonat direct Directorului FCN si are
urmatoarele competente, atributii si responsabilitati:
-

-

Este autorizat/ atestat de CNCAN pentru activitati de fabricatie in domeniul nuclear;
Coordoneaza dezvoltarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a SMI in
FCN in conformitate cu politica FCN;
Participa la elaborarea politicii referitoare la Securitate nucleara, calitate, mediu,
securitate si sanatate in munca si la stabilirea obiectivelor FCN;
Elaboreaza, analizeaza si actualizeaza Manualul Sistemului de Management Integrat ori
de cate ori este necesar;
Supune documentele SMI referitoare la calitate acceptarii clientului si/sau
compartimentului de Managementul Calitatii din SNN-Executiv si spre
aprobare/acceptare CNCAN, in conformitate cu cerintele legale;
Coordoneaza activitatile necesare pentru obtinerea autorizatiilor CNCAN conform
normelor aplicabile de Managementul Calitatii;
Elaboreaza Planul anual de audit si urmareste/coordoneaza implementarea sa;
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-

-

-

-

-

Informeaza directorul FCN despre aparitia unor situatii contrare calitatii si propune
oprirea fabricatiei sau a activitatilor afectate;
Primeste rapoartele de audit de la client, organul tutelar si organul de reglementare/
certificare si solicita initierea de actiuni corespunzatoare pentru corectarea si prevenirea
deficientelor, urmarindu-le pana la implemetare;
Reprezinta persoana de contact in toate problemele de calitate si de managementul calitatii
intre Sucursala FCN si SNN-Executiv, furnizori, clienti si organisme de certificare si
control (CNCAN, alte organisme);
Se asigura ca atestarea calitatii prin verificare si certificare este facuta de catre cei care
au fost desemnati cu responsabilitatea de verificare a calitatii;
Se asigura ca personalul din cadrul DMC este instruit si autorizat;
Coordoneaza calificarea furnizorilor FCN;
Coordoneaza activitatile de: elaborare si actualizare a Planului Calitatii si a procedurilor
de control, masurare si monitorizare produs, calificare si evaluare periodica a metodelor
de control, controlul echipamentelor de masurare si monitorizare;
Conduce identificarea si inregistrarea neconformitatilor si asigura ca sunt dezvoltate si
implementate actiuni corective si ca acestea sunt eficace in prevenirea reaparitiei
neconformitatilor;
Evalueaza anual eficacitatea SMI si raporteaza rezultatele ca baza pentru imbunatatirea
sistemului;
Participa ca sef echipa/ auditor in audituri interne si la furnizor;
Confirma calitatea produsului in scopul livrarii acestuia prin semnarea documentelor
„Aviz de Asigurare a Calitatii” si „Foaie de Acceptare a HD/HF” .

3.2 Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management

Obiectivele principale ale departamentului sunt:
Proiectarea, dezvoltarea, monitorizarea implementarii si imbunatatirea Sistemului de
Management al FCN in conformitate cu Legea 111/1996 , normele de management al calitatii
aplicabile emise de CNCAN (autoritatea nationala de reglementare din domeniul nuclear),
OSGG 600/2018 si alte standarde internationale adoptate in mod voluntar;
-

- Evaluarea independenta a proceselor si activitatilor Sistemului de Management din FCN
pentru aprecierea gradului de conformitate cu cerintele specificate si desfasurarea de activitati
de audit la furnizorii calificati ai FCN;
- Controlul informatiilor documentate la nivelul FCN;
- Coordonarea controlului intern managerial la nivel de FCN, inclusiv Managementul riscurilor
-

Procesele Sistemului de Management al FCN aflate in administrarea sunt:

-

1. 1. Evaluarea Sistemului de Management Integrat;
2. Controlul documentelor si inregistrarilor;
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3. Managementul autorizatiilor si controlul interfetelor;
4. Neconformitati, Actiuni corective, imbunatatire continua
5. Control Intern Managerial
Sef Departament Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management (DDESM) este direct
subordonat Inginerului Sef al Directiei Managementul Calitatii si are urmatoarele
responsabilitati:
a) Detine atestat CNCAN pentru evaluarea independenta a Sistemului de Management
al FCN;
b) Coordoneaza elaborarea/ actualizarea procedurilor de managementul calitatii;
c) Analizeaza documentele din cadrul SMI (proceduri specifice, planuri si rapoarte emise
in baza procedurilor etc.), in conformitate cu cerintele procedurii CN-AC-02
„Controlul Documentelor”;
d) Urmareste implementarea Planului Anual de audit; actioneaza ca sef echipa sau
membru echipa de audit;
e) Organizeaza, coordoneaza si verifica activitatile specifice de evaluare independenta
(activitati de audit intern, de supraveghere in punctele de stationare obligatorie, de
asistare, de inspectie);
f) Coordoneaza initierea si monitorizarea actiunilor corective si preventive; raporteaza
periodic stadiul lor Inginerului Sef DMC;
g) Coordoneaza si controleaza activitatea de tinere sub control a documentelor si
inregistrarilor efectuata de Birou Control Documente si Interfete;
h) Coordoneaza activitatile asociate controlului intern managerial, inclusiv
Managementul Riscurilor la nivelul FCN;
i) Elaboreaza Programul cadru de instruire si constientizare a personalului FCN;
3.2.1. Serviciul Dezvoltare si Integrare Sisteme de Management (SDSM)
3.2.1.1. Obiect de activitate:
-

-

Coordonarea activitatilor de documentare, monitorizare si raportare a
performantelor proceselor Sistemului de Management Integrat ( SMI) din FCN;
Elaborarea/ actualizarea procedurilor de sistem si a fiselor de procese SMI din FCN,
urmărind includerea în documente a cerinţelor din standardele şi legile aplicabile pe
domeniile: securitate nucleara, calitate, mediu, sanatate si securitate in munca,
managementul riscurilor;
Elaborarea/ actualizarea procedurilor specifice de managementul calitatii;
Centralizarea obiectivelor specifice stabilite la nivelul compartimentelor si a
rezultatelor monitorizarii periodice ale acestora;
Coordonarea activitatii de autoevaluare la nivel FCN (autoevaluare conform
cerintelor NMC-02 precum si autoevaluare conform OSGG 600/ 2018);
Coordonarea activitatilor specifice de managementul riscurilor la nivelul FCN;
Monitorizarea si raportarea tuturor actiunilor corective/ preventive/ domeniilor de
imbunatatire emise la nivelul FCN precum si confirmarea implementarii acestora;
Realizarea sau urmărirea realizării la termen a raportărilor către autorităţi aşa cum
s-a stabilit prin autorizaţii, protocoale, acte normative, procese verbale de control,
sau solicitări punctuale ale acestora, din sfera de activitate;
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-

Analizarea procedurilor SNN si asigurarea preluarii responsabilitatilor aferente
sucursalei in documentele FCN;

-

Monitorizarea Programului cadru de instruire si constientizare a personalului
FCN;Elaborarea tematicii de instruire si verificarea eficacitatii instruirii
personalului FCN in domeniul sistemelor de management.

3.2.1.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
a) In cadrul procesului ʺPlanificarea Sistemului de Management Integratʺ asigura:
- Elaborarea si actualizarea procedurilor de Sistem de Management
- Coordonarea si asigurarea suportului tuturor responsabililor de proces in activitatile de
documentare, monitorizare si evaluare a proceselor Sistemului de Management Integrat
din FCN (fise de proces, rapoarte periodice de monitorizare, rapoarte anuale de proces);
- Centralizarea obiectivelor specifice ale compartimentelor si a rezultatelor monitorizarii
periodice a acestora;
- Analiza si avizarea procedurilor FCN urmarind elaborarea unitara a acestora, includerea
cerintelor din standardele si legile aplicabile, respectarea cerintelor referitoare la
controlul documentelor si inregistrarilor, asigurarea integrarii si corelarii cu celelalte
documente ale Sistemului de Management din FCN;
- Coordonarea analizei standardelor/ legilor noi si a procedurilor SNN-Executiv in vederea
identificarii cerintelor aplicabile si programarea preluarii lor in documentele sistemului
de management
b) In cadrul procesului “Control intern managerial”
- Coordoneaza evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern
managerial la nivelul FCN prin completarea Chestionarelor de autoevaluare a
stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial si realizeaza
interfata cu SNN- Executiv DCFM;
- Elaboreaza Programul anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern
Managerial al FCN pe baza propunerilor primite de la compartimentele FCN;
- Identifica/ evalueaza riscurile specifice obiectivelor si activitatilor DDESM;
- Coordoneaza procesul de management al riscurilor la nivel FCN, elaboreaza si
actualizeaza trimestrial Registrul de riscuri al FCN si asigura interfata cu SNNExecutiv, Serviciul Managementul Riscurilor;
- Monitorizeaza gradul de implementare a actiunilor stabilite pentru tratarea riscurilor
FCN
c) In cadrul procesului “ Evaluarea Sistemului de Management Integrat”:
- Monitorizarea si raportarea tuturor actiunilor corective/ preventive/ domeniilor de
imbunatatire emise la nivelul FCN, gestionarea bazei de date, raportarea stadiului de
implementare si confirmarea implementarii acestora;
- Urmărirea realizării la termen a raportărilor către autorităţi si alte parti interesate aşa
cum s-a stabilit prin autorizaţii, protocoale, acte normative, procese verbale de
control, sau solicitări punctuale ale acestora;
- Autoevaluarea activitatii DDESM (conform NMC-02);
- Asigurarea functiei de Coordonator de Autoevaluare FCN (conform cerintelor
NMC-02) care include: stabilirea cerintelor si metodologiei de efectuare a
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autoevaluarii, colectarea rapoartelor de autoevaluare elaborate de compartimente si
consolidarea Rapoartelor semestriale si anuale de autoevaluare al FCN;
d) In cadrul procesului de “Managementul Resurselor Umane- Constientizare si Instruire”:
- Monitorizarea Programului cadru de instruire si constientizare a personalului FCN;
- Elaborarea tematicii de instruire si verificarea eficacitatii instruirii personalului FCN
in domeniul sistemelor de management.

3.2.2. Serviciul de Audit si Evaluare Independenta Sisteme de Management
3.2.2.1. Obiect de activitate:
-

-

-

Implementarea Planului Anual de audit : planificarea, realizarea, documentarea, si
urmarirea actiunilor rezultate din auditul intern pe sistemul de management si din
auditurile la furnizori conform cerintelor Legii 111/1996;
Administrarea programului de evaluări independente a activităţilor şi proceselor din
FCN: supraveghere si inspectie in Punctele cu Stationare Obligatorie stabilite in Planul
Calitatii; verficari/asistari in actiunile de calificare/recalificare procese tehnnologice si
metode de control ,desfasurarea activitatilor de asistare operatii de fabricatie si control
in Planul Calitatii;; inspectii neplanifcate pentru a verifica respectarea cerintelor din
documentatia de executie;
Activităţi de evaluare a furnizorilor şi inspecţie la sursă. Aceste activitati constau in: (i)
Evaluarea iniţială, calificarea si evaluarea periodica a furnizorilor de produse şi servicii
cu cerinţe AQ (ii) Auditarea furnizorilor; (iii) elaborarea rapoartelor de calificare a
furnizorilor de produse şi servicii cu cerinţe AQ; iv) analiza documentelor de calitate
(HD/HF) transmise de furnizorii de produse şi servicii cu cerinţe AQ.
3.2.2.2. Atributii, Competente, Responsabilitati

a) In cadrul procesului Evaluarea Sistemului de Management Integrat
- Implementarea Planului Anual de audit prin organizarea si desfasurarea activitatilor de
audit intern si la furnizori;
- Activitati specifice de evaluare independenta a Sistemului de Management al Calitatii
(inspectie, asistare, supravegherea realizarii calitatii produsului, participare in punctele
cu stationare obligatorie);
- Analizarea experientei la nivel SNN SA si a celei international prin analize de standard,
participari in benchmarking si work-shopuri;
- Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii.
b)

In cadrul procesului “Neconformitati, Actiuni corective, imbunatatire continua”
- Identificarea si documentarea neconformităților de sistem;
- Initierea de actiuni corrective;

554

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
- Evaluarea neconformitatilor, participare in Comisia de Analiza a Neconformitatilor
pentru stabilirea dispunerii si initierea actiunilor corective si confirmarea
implementării acestora;
- Confirmarea implementarii dispunerii stabilite in Rapoartele de Neconformitate si
Rapoartele de Actiuni Corective;
- Urmarirea si confirmarea implementarii actiunilor corective si preventive initiate in
FCN;
- Analizarea eficacității actiunilor implementate;
- Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii.
In cadrul procesului “Procurare”

c)

Participarea in comisiile de evaluare a ofertelor pentru produse si servicii cu clasa de
calitate
- Selectia, calificarea si evaluarea periodica a furnizorilor de materii prime si materiale in
conformitate cu sarcinile ce ii revin conform procedurii CN-AC-29 “Calificarea
furnizorilor”
- Elaborarea rapoartelor referitoare la calitatea materiilor prime cu clasa de calitate (tuburi
de zircaloy, pulbere de UO2) si performanta lor in exploatare.
3.2.3. Biroul Control Documente si Interfete (BCDI)
3.2.3.1. Obiect de activitate:
- Elaborarea si gestionarea HD specific si HD general;
- Intocmirea Actelor de receptie HD Specific;
- Administrarea Arhivei Generale a FCN;
- Controlul documentelor la nivelul FCN;
- Controlul inregistrarilor FCN;
- Administrare dosarelor furnizorilor calificati cu clasa de calitate;
- Administrarea Bibliotecii tehnice a FCN;
- Elaborarea documentatiei de achizitie pentru standarde nationale si internationale aplicabile
activitatilor desfasurate in FCN;
- Activitati de management al autorizatiilor FCN;
- Asigurarea interfetelor externe cu Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale;
- Pregatirea documentatiei necesare pentru reinnoirea autorizatiei SMC si a autorizatiei FCN
pentru informatii nepublicate;
3.2.3.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
a) In cadrul procesului Controlul Documentelor si Inregistrarilor:
- Identificarea, transmiterea in analiza interna si difuzarea documentelor;
- Retragerea din uz a copiilor controlate;
- Tinerea evidentei documentelor in vigoare, actualizarea periodica a LDV si transmiterea la
CNCAN;
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- Crearea si administrarea bazei de date in intranet cu documente SMI;
- Primirea, difuzarea, administrarea documentelor externe;
- Transmiterea documentatiei tehnice si de managementul calitatii catre parteneri externi;
- Administrarea Bibliotecii tehnice a FCN;
- Colectarea inregistrarilor de calitate in vederea constituirii History Docket specific produsului;
-Intocmirea, scanarea si arhivarea HD specific pentru produsele livrate la CNE-Cernavoda; Intocmirea, scanarea si arhivarea HD general;
- Administrarea Arhivei Generale a FCN;
- Intocmire Actelor de receptie HD Specific;
- Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii.
c) In cadrul procesului Managementul autorizatiilor si controlul interfetelor
- Administrarea registrului autorizatiilor FCN;
- Arhivarea tuturor autorizatiilor, monitorizarea indeplinirii conditiilor si conditionarilor impuse
de acestea;
- Asigurarea interfetelor externe cu Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale;
- Pregatirea documentatiei necesare pentru reinnoirea autorizatiei SMC si a autorizatiei FCN
pentru detinerea informatiilor nepublicate;
- Evaluarea periodica a performantei procesului si implementarea actiunilor necesare
imbunatatirii.
d) In cadrul procesului “Procurare”
- Elaborarea documentatiei de achizitie pentru standarde nationale si internationale aplicabile
activitatilor desfasurate in FCN;
- Administrarea dosarelor furnizorilor calificati de produse si servicii cu clasa de calitate;
- Elaborarea, actualizarea si transmiterea trimestriala a Listei furnizorilor calificati si a Listei
Furnizorilor potentiali

3.3 Serviciul Control Calitate
Serviciul Control Calitate asigura efectuarea controalelor de calitate la receptie, in timpul
executiei si pe produsul final si verificarea/etalonarea metrologica a mijloacelor de masurare
din FCN.
Serviciul Control Calitate este direct subordonat Inginerului Sef Directia Managementul
Calitatii si este organizat in 5 laboratoare de control cu activitati specifice:
-Laborator Control Materiale si SDV-uri
-Laborator Analize Chimice
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-Laborator Control Dimensional Repere Zy-4 si FC
-Laborator Control Dimensional Pastile si Metalografie
-Laborator Metode de Control si Metrologie
3.3.1. Obiect de activitate
- Elaborarea/ actualizarea Planului Calitatii si a instructiunilor pentru verificarea calitatii
conform specificatiilor de produs si in acord cu cerintele contractuale;
- Executarea operatiilor de control tehnic de calitate la receptie, in timpul procesului de fabricatie,
asupra produsului final si la ambalare prin utilizarea bazei tehnice din dotare si asigurarea
realizarii controalelor de calitate, verificari si incercari, in conformitate cu documentele in vigoare
(PC, P/I) utilizand personal calificat si generand inregistrari de calitate;
- Asigurarea utilizarii de echipamente/metode de control calificate si asigurarea intretinerii
curente a echipamentelor de control;
- Calificarea/validarea a metodelor si echipamentelor de control;
-Participarea la stabilirea cerintelor tehnice pentru echipamente si SDV uri noi, necesare efectuarii
controalelor;
-Procurarea de materiale, piese de schimb, consumabile necesare desfasurarii activitatilor de
control;
-Elaborarea si implementarea planurilor de punere in functiune si calificare a echipamentelor noi
de control;
- Asigurarea tinerii sub control a tuturor EMM-urilor din FCN, inclusiv a termenelor de expirare
a vizelor metrologice;
-Instruirea si autorizarea controlorilor in conformitate cu cerintele in vigoare;
- Participarea la analizarea neconformitatilor, identificarea si controlarea produselor/ materialelor
neconforme, confirmarea calitatii produsului dupa reparare/ refacere, marcarea si separarea
materialului rebutat de materialul acceptat;
- Administrarea bazei de date pentru neconformitatile de produs;
- Prezentarea produsului final si a dosarului cu istoria calitatii spre acceptare reprezentantului
clientului, numai in cazul cand produsul satisface in intregime cerintele;
- Participarea in echipele de audit intern si la furnizori ;
- Asigurarea executiei cu terti de lucrari specifice controlului de calitate, contractate de FCN;
- Participarea la actiunile de selectare/ evaluare/calificare furnizori fiind membru in Comisia de
Calificare Furnizori.

3.2.2.Atributii, Competente, Responsabilitati:

a)In cadrul procesului ”Controlul produsului: Validare/ calificare metode de control;
Identificarea produsului neconform”:
-

Punerea in functiune/modernizarea echipamentelor de control;
Validarea / calificarea /recalificarea metodelor de control;
Elaborarea/actualizarea documentatiei specifice (PC-CN, IC-uri si MMC-uri);
Instruirea si autorizarea operatorilor de control;
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- Controlul de calitate la receptia materiilor prime, control in timpul executiei si pe produsul
final, controlul la receptie/dupa reconditionare SDV-uri;
- Identificarea, separarea, evaluarea produselor neconforme.
- Relatia cu reprezentantul CNE-Cernavoda in PSO client si receptie livrare FC
.b). In cadrul procesului “Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare”:
- Inregistrarea in sistemul de verificare/etalonare metrologica a mijloacelor de masurare;
- Mentinerea evidentei intr-o baza de date actualizata permanent functie de verificarile sau de
dispunerea mijloacelor de masurare;
- Programarea pentru verificare/etalonare a mijloacele de masurare;
- Etalonarea mijloacelor de masurare in laboratorul propriu;
- Relatia cu furnizorii de etalonari/ verificari metrologice.
- Transmiterea catre utilizatori a mijloacelor de masurare verificate metrologic / etalonate
insotite de etichete.
- Montarea/ demontarea mijloacelor de masurare pe/de pe instalatii;
- Pastrarea evidentei mijloacelor de masurare gasite defecte la verificarea/etalonarea
metrologica;
- Elaborarea de proceduri specifice de etalonare.
- Estimarea incertitudinii de masurare
- Stabilirea frecventei de etalonare a mijloacelor de masurare
c) In cadrul procesului Controlul documentelor si inregistrarilor:
- elaborarea/analiza documentelor,
- menținerea adecvabilitatati documentelor specifice activitatilor desfasurate de compartiment,
- inventariereadocumentelor/inregistrarilor specifice.
d) In cadrul procesului Evaluare SMI:
- autoevaluarea activităților compartimentului și performanța proceselor de management
gestionate de compartiment.
e) In cadrul procesului Managementul resurselor financiare:
- elaborarea Necesarului Anual de Functionare la nivel DMC și a Programului anual de investitii
la nivel de DMC.
f)

In cadrul procesului Managementul resurselor umane/ competenta, constientizare si
instruire:

- emiterea solicitarilor pentru recrutare/ selectie/ promovare personal,
- elaborarea Fiselor de post si a Fiselor de evaluare personal,
- implementarea Programului cadru de constientizare si instruire FCN in cadrul SCC.
- verificarea periodica a eficacitatii actiunilor de instruire
g) În cadrul procesului Procurare:
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- Comunicarea în ultimul trimestru al anului în curs, Departamentului Serviciului Achiziții, a
achizițiile necesare a se iniția în următorul an pentru domeniul specific de activitate al
compartimentului,
- Pregătirea și elaborarea documentației specifice a achiziționării de produse, materiale
directe /indirecte necesare fluxului de fabricație .
h)În cadrul procesului Asigurarea securității nucleare și garanții nucleare: - - aplicarea
prevederilor pe linie de securitate radiologică și managementul deșeurilor din legislația în
vigoare;
-utilizeazarea în activitățile autorizate numai personal care este posesor al unui permis de
execitare activități nucleare, valabil pentru aceste activități;
- gestionarea și utilizarea uraniului în acord cu procedurile în vigoare;
- dispunerea transferurile de uraniu între KMP-uri.
i)In cadrul procesului Asigurarea protectiei mediului:
- asigurarea suportului necesar pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a
managementului de mediu;
elaborarea analizei de mediu pentru conturul asociat activităților din aria de responsabilitate;
–elaborarea listei aspectelor de mediu la nivel de compartiment;
j)In cadrul procesului Managementul sănătății și securității operaționale și pregătirea pentru
situații de urgență:
-asigurarea suportului necesar pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a
managementului SSM;
- analiza periodica a procesele din aria de activitate și propunerea de acțiuni de îmbunătățire;
-colaborarea, la solicitare, cu Inspectorul de Protecție Civilă pentru elaborarea planurilor,
procedurilor, instrucțiunilor și a altor documente necesare răspunsului la situații de urgență.
k)In cadrul procesului Control intern managerial:
- elaborarea Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern managerial;
- initierea de propuneri pentru elaborarea Programului Anual de dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial
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CAPITOLUL XII– ECONOMIC

DIRECTIA FINANCIARA – SNN SEDIUL CENTRAL
DIRECTIA ECONOMICA – SUCURSALA CNE CERNAVODA
DIRECTIA ECONOMICA – SUCURSALA FCN PITESTI
FINANCIAR
1.1. Departament Financiar Contabilitate SNN Executiv
1.2. Seviciul Financiar CNE Cernavoda
1.3. Serviciul Contabilitate si Patrimoniu – CNE Cernavoda
1.4. Seviciul Financiar Contabilitate FCN Pitesti
1.5. Departamentul Raportari Financiare si Buget SNN Executiv
1.6. Serviciul Analize Cost Buget– CNE Cernavoda
1.7. Serviciul Planificare Investitii – FCN Pitesti
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1. Directia Financiara– SNN Executiv
Obiect de activitate, Atributii, Sarcini, Responsabilitati sunt prezentate la Cap.I pct.6,
subpct.6.1, itemi 6

2. Directia Economica – CNE Cernavoda
2.1.

Obiect de activitate

Directia Economica (DE) este responsabila cu dezvoltarea si implementarea politicii contabile
elaborata de SNN, asigura resursele financiare necesare desfasurarii procesului de productie in
conditii de eficienta economica si de operare in conditii de siguranta a centralei, organizeaza
activitatea de control financiar preventiv propriu, asigura respectarea prevederilor legale in
derularea procesului activitatilor economico – financiare, intocmirea bugetului Sucursalei si
urmarirea executiei bugetare, organizarea si conducerea activitatii de planificare a necesarului
de produse, servicii si lucrari, derularea in conditii de eficienta a achizitiilor de produse, servicii
si lucrari necesare bunei desfasurari a activitatii de productie a centralei, organizarea si
conducerea activitatilor administrative suport, precum si a activitatii de control al documentelor
si inregistrarilor din aria de competenta.
De asemenea, DE asigura interfata cu Directia Financiara a SNN, cu auditorii interni ai SNN,
auditorii publici externi si cu alte structuri de control ale statului, in limitele sale de competenta.
DE este condusa de catre Directorul Economic, acesta fiind subordonat direct Directorului CNE
Cernavoda.
DE este organizata in 3 departamente – Departamentul Financiar Contabilitate, care include 3
compartimente (Serviciul Financiar, Serviciul Contabilitate si Patrimoniu, Serviciul Analize
Cost-Buget) Departamentul Planificare Strategica si Achizitii, care include 5 compartimente
(Serviciul Planificare Strategica, Serviciul Inginerie de Procurare, Serviciul Control Materiale,
Serviciul Achizitii Produse, Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari) Departamentul Servicii
Suport, care include 4 compartimente (Serviciul Administrativ, Sectia Transporturi, l Serviciul
Administrare Complex Cazare si Biroul Control Documente) si un serviciu - Serviciul
Administrare Depozite.
Activitatea Departamentului Financiar Contabilitate este descrisa la cap. XI - Economic, pct.
4.2., la acelasi capitol fiind descrise si activitatile/atributiile, sarcinile si responsabilitatile
compartimentelor din structura acestuia - Serviciul Financiar (dezvoltat la cap. XI, pct. 4.3.),
Serviciul Contabilitate si Patrimoniu (dezvoltat la cap. XI, pct. 4.4.) si Serviciul Analize CostBuget (dezvoltat la cap. XI, pct. 4.7.) asa cum rezulta acestea din RD-01364-A007 “Procesul
activitatilor economico-financiare”.
Activitatea Departamentului Planificare Strategica si Achizitii este descrisa in RD-01364-S001
„Procesul de administrare a fluxului de achizitii, produse, servicii si lucrari la CNE Cernavoda„
(dezvoltat la capitolul VI, pct. 2).
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Activitatea Departamentului Suport Servicii este descrisa in RD-01364-A010 ”Activitatea
administrativa in cadrul CNE” (dezvoltat la capitolul XXI, pct. 1).
Activitatea Serviciului Administrare Depozite este, de asemenea, inclusa in RD-01364-S001
RD-01364-S001 „Procesul de administrare a fluxului de achizitii, produse, servicii si lucrari la
CNE Cernavoda„

2.1.1. Serviciul Administrare Depozite
Este responsabil de :
-

Organizarea si coordonarea activitatii de receptie si administrare produse desfasurata prin
cele 2 birouri din subordine : Birou Administrare Produse si Biroul Receptie Produse
(receptie, depozitare, eliberare, manipulare si conservare produse).

-

Coordonarea activitatilor desfasurate de contractori privind manipularea manuala si
mecanizata a produselor, supraveghere sisteme de utilitati din Seiru si Port Columbia,
servicii de conservare a produselor depozitate in magaziile CNE, evacuarea deseurilor
industriale si chimice neradioactive, servicii de curatenie si deszapezire, inspectii privind
starea magaziilor si a produselor depozitate.

2.2.

Atributii, Sarcini, Responsabilitati

2.2.1. Serviciul Administrare Depozite
1. In cadrul Procesului de achizitii si administrare materiale al centralei :
-

Coordoneaza activitatea Biroului de Receptie Produse care asigura receptia cantitativa si
calitativa a tuturor produselor achizitionate, necesare operarii in conditii de siguranta a
centralei.

-

Coordoneaza activitatea Biroului de Administrare Depozite care asigura depozitarea si
administrarea produselor din magaziile CNE, in conformitate cu cerintele legale.

-

Organizarea evidentei tehnic-operative a produselor depozitate in magaziile CNE, inclusiv
a celor aflate in carantina,conform cerintelor legale in vigoare.

-

Asigura functionarea unui sistem de lucru pentru operarea documentelor primare privind
receptia si eliberarea produselor in aplicatia Asset Suite Inventory.

-

Asigura pregatirea si transmiterea rapoartelor saptamanale conform procedurilor centralei.

-

Asigura pregatirea materialelor si organizarea sedintelor saptamanale cu personalul SAD.

-

Asigura pregatirea personalului din gestiune si logistica necesara pentru efectuarea in
conditii optime a inventarierii anuale a patrimoniului CNE

-

Asigura suport in desfasurarea auditurilor interne CNE/SNN in aria sa de responsabilitate
si in limitele sale de competenta.

2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”:
-

Indeplinirea responsabilitatilor specifice responsabilului Procesului de achizitie si
administrare materiale.
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3.In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

4.In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SAD a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.

5.In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
6. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
-

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de

-

responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

-

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata ale acestora.

-

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

-

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

-

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate
pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.

-

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

7.In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
-

Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor
de munca.

8.In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

9.In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
-

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie

-

Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

-

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.

-

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
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10.In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
-

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

-

Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.

-

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria
A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului comunicat de
compartimentul responsabil cu activitatea de securitatea muncii.

11.In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
-

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

-

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.

12.In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

-

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

-

Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate in
conformitate cu cerintele legale si procedurale.

13. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale” (in plus fata de atributiile
principale descrise la pct.1):
-

Intocmeste documentatia de achizitie, inclusiv reviziile, pentru servicii de depozitare,
manipulare si conservare a tuturor bunurilor depozitate in magazii si o trimite catre
Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.

-

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

14.In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
-

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

-

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.

-

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.

15.In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
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-

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata
si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

-

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

-

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.

16.In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
-

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

-

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

17.In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.
Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare.
Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata.

18.In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
-

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.
Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.

19.In cadrul procesului ”Activitati administrative”:
-

-

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea salilor de clasa administrate de DPDRU;
Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport pentru personalul
compartimentului.
Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare FPC-0571 pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitatea specifica compartimentului la CNE
Cernavoda

20 In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

21.In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
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-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

3. Directia Economica – FCN Pitesti
3.1.

Obiect de activitate

Obiectul de activitate a Directiei Economice din cadrul FCN este asigurea functiei
economice si de planificare in FCN, de receptie, depozitare si administrare materiale si
transport, este în subordinea directa a Directorului de Sucursala.
DE FCN asigura interfata cu Directia Financiara a SNN, cu auditorii interni, auditorii externi
si cu alte autoritati de control ale statului, in limitele sale de competenta.

Directia Economica din cadrul FCN are in structura: Serviciul Financiar Contabilitate,
Serviciul Planificare Productie, Investitii, Serviciul Administrare Materiale si Depozite si
Serviciul Transporturi.
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3.1.1. Serviciul Administrare Materiale si Depozite
Serviciul
Administrare
Materiale
si
Depozite
asigura
activitatea
de
receptie/pastrare/expediere a materialelor/produsului, fiind in subordinea directa a Directiei
Economice- Contabil Sef, avand relatii functionale cu Conducerea FCN, Compartimente
FCN, etc

3. 1.2. Serviciul Transporturi
Serviciul Transporturi din cadrul FCN este direct subordonat Contabilului Sef FCN, are ca
obiect de activitate asigurarea activitatii de transport, in cont propriu, de persoane si materiale,
organizeaza si efectueaza transportul materialelor radioactive in conformitate cu legislatia in
vigoare si procedurile FCN.

3.2.

Atributii, Competente, Responsabilitati

In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
In cadrul proceselor Control Intern Managerial:

-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
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analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

3.2.1. Serviciul Administrare Materiale si Depozite
1. In cadrul procesului “Pastrarea, expedierea, transportul materialelor/produsului”
-Organizeaza activitatea de receptie produse si asigura emiterea de documente de receptie
conform procedurilor/instructiunilor in vigoare;
-Asigura conditiile efectuarii controlului materialului si raspunde de pastrarea conditiilor de
stocare si depozitare, de la receptie la lansare si de la controlul final la livrare;
-Organizeaza primirea, manipularea, depozitarea si conservarea fara pierderi, degradari,
sustrageri a materiilor prime, materialelor directe, produselor, pieselor de schimb si a produsului
finit( FC) si ia masuri pentru depozitarea acestora in conformitate cu cerintele de depozitare
aplicabile;
- Intocmeste documente de receptie, de consum si miscare a bunurilor gestionate;
-Evidentiaza si urmareste mentinerea stocurilor de materiale, materii prime, SDV-uri necesare
in FCN; organizeaza evidenta tehnico-operativa a materialelor depozitate in FCN;
- Pregateste si asigura personalul de gestiune si logistica necesara pentru efectuarea in conditii
optime a inventarierii anuale a patrimoniului FCN
- Asigura personal de gestiune pentru efectuarea receptiei de materie prima in custodie la
Furnizor
- Constituirea si mentinerea unui stoc de siguranta cu materie prima si FC-uri si raportarea
anuala catre SNN a acestora.
- Intocmeste documentele (dosarul) de livrare a produsului finit
- Respecta conditiile impuse de Autorizatia de Depozitare Temporara de materii prime nucleare,
combustibil nuclear tip CANDU-6 si deseuri radioactive emisa de catre CNCAN
-Controleaza sistematic in depozite si magazii modul de gospodarire a materiilor prime,
materialelor si produselor finite; ia masuri pentru prevenirea pierderilor si degradarilor.
2 In cadrul procesului “ Planificarea SMI/comunicare interna”
- Intocmeste Fisa procesului “Pastrarea, expedierea, transportul materialelor/produsului”;
- Intocmeste semestrial Raportul Procesului “Pastrarea, expedierea, transportul materialelor/
produsului”
3. In cadrul procesului” Aprovizionarea”
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- Intocmeste CS si documentatia de achizitii (DIA) pentru materiale necesare SAMD si DIA
pentru materii prime si materialele directe pentru FCN
4. In cadrul procesului “ Managementul resurselor umane/competenta, constientizare si
instruire”
- Intocmeste Fise de post, PV/Fise de constientizare si instruire, Fise evaluare personal, Lista
personal autorizat
5. In cadrul procesului “ Asigurarea securitatii radiologice, a protectiei mediului si garantii
nucleare”
- Intocmeste Lista de aspecte de mediu, fisa de identificare aspect de mediu, din aria de activitate
- Instruieste personalul din subordine conform procedurilor si reglementarilor in domeniu;
6 In cadrul procesului “ Asigurarea sanatatii si securitatii operationale pentru situatii de urgenta”
- Intocmeste Fise evaluare riscuri,
- Instruieste personalul din subordine conform procedurilor si reglementarilor in domeniu (PV
de instruire, Fise individuale de instructaj SSM/SU)
7 In cadrul procesului “ Neconformitati, AC/P, imbunatatire continua”
- Participa in comisii de analiza RN-uri, RAC
- indeplineste masurile stabilite pentru aria de activitate
8. In cadrul procesului “ Autoevaluarea”
- Intocmeste Fise chestionar de autoevaluare
– Intocmeste semestrial Rapoarte de autoevaluare

3.2.2. Serviciul Transporturi
1. In cadrul procesului “Pastrarea, expedierea, transportul materialelor/ produsului:
- Coordoneaza calificarea si organizeaza transportul materialelor radioactive in conformitate cu
legislatia in vigoare si procedurile FCN;
- Utilizeaza in activitatile de manipulare si transport numai echipamente, mijloace de transport si
personal calificat conform procedurilor FCN si autorizat conform cerintelor legale si de
reglementare;
- Raspunde de utilizarea rationala si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de transport
produse si persoane;
- Raspunde de transportul in stare de siguranta a personalului, cu respectarea cerintelor legislatiei
specifice si obtinerea autorizatiilor necesare.
- Instruieste personalul utilizat pentru activitati de manipulare si transport materiale nucleare;
- Asigura mijloacele de manipulare si transport materiale radioactive;
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- Ține evidența consumurilor de carburanți;
- Responsabil cu pregătirea/perfecționarea profesională a personalului ST;
-Responsabil cu obținerea licențelor, copiilor conforme ARR, a avizelor de circulație privind
transportul salariaților.

4.1. Departamentul Financiar - Contabilitate – SNN Executiv
4.1.1.Obiect de activitate – Departament Financiar – Contabilitate – SNN Executiv
Organizeaza si conduce activitatea financiar-contabila la nivelul Sediului Central si
evidentieaza patrimoniul acestuia, sub directa coordonare a Directorului Financiar. Pentru
indeplinirea misiunii sale, DFC colaboreaza / coordoneaza compartimentele similare din
sucursale, precum si cu structurile organizatorice din cadrul Sediului Central.

4.1.1.
Serviciul Contabilitate Sediul Central, are ca obiect de activitate:
- Organizarea si coordonarea evidentei contabile, atat la Sediului Central, cat si la Sucursale;
- Coordonarea activitatilor de intocmire a balantelor de verificare, atat la Sediului Central, cat
si la Sucursale;
- Asigura interfata cu organele de control pe aria sa de responsabilitate;

-

4.1.2.
Serviciul Financiar Sediul Central, are ca obiect de activitate:
Organizarea si coordonarea activitatilor de plati si incasari in baza scadentarului sediului
central si al solicitarilor saptamanale ale Sucursalelor;
Planificarea resurselor financiare conform cash-flow lunar pentru intreg SNN;
Organizarea calculului si evidentei platii salariilor angajatilor din Sediul Central;
Asigura interfata cu organele de control pe aria sa de responsabilitate;

4.1.2. Atributii, Competente, Responsabilitati– Departament Financiar –
Contabilitate – SNN Executiv
-

Organizeaza si conduce activitatea financiar-contabila a societatii.
Gestioneaza procesul conform prevederilor Manualului de politici contabile.
Asigura interfata cu organele de control pe aria sa de responsabilitate
Gestioneaza procesul conform prevederilor Procedurii “Elaborarea Fiselor de proces,
procedurilor, instructiunilor si formularelor in SNN Sediul Central”.
- In cadrul procesului Control Financiar de Gestiune si Actiuni de Verificare, Indrumare,
Optimizare Activitati de Control Intern la solicitarea persoanelor cu atributii de control
financiar de gestiune, asigura:
punerea la dispozitie a actelelor, documentelor si
inscrisurilor solicitate; accesul in toate locurile de pastrare si gestionare a bunurilor
materiale si banesti supuse controlului; furnizarea de informatii si explicatii verbale si/sau
in scris, dupa caz, in legatura cu obiectul actiunii de control financiar de gestiune;
prezentarea pentru control a valorilor de orice fel care intra sub incidenta controlului;
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eliberarea, potrivit legii, a documentelor solicitate in original sau copii certificate; sprijinul
si conditiile necesare bunei desfasurari a actiunilor de control si sa dea concursul pentru
clarificarea constatarilor; semnarea actului de control cu sau fara obiectii, conform legii.
- In cadrul procesului Managementul Riscului:
o identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
o identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;
o contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
- In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
o evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
o face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;
o identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;
o intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;
o stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;
o emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si
le valideza la nivelul ierarhic superior;
o stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
o identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
o efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in
urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
o implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
o elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.
Serviciul Contabilitate Sediul Central:
- Asigura inregistrarea cronologica, sistematica, a prelucrarii, publicarii si pastrarii
informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de
trezorerie ale societatii.
o Gestioneaza procesul conform prevederilor Manualului de politici contabile.
- Asigura indrumarea metodologica a activitatilor de evidenta, contabilizare si gestionare
a valorilor patrimoniale pe ansamblul SNN.
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o Gestioneaza procesul conform prevederilor Manualului de politici contabile.
- Elaboreaza situatiile financiare semestriale si anuale si le inainteaza spre aprobare
conform prevederilor legale in vigoare.
o Gestioneaza procesul privind intocmirea situatiilor financiare IFRS anuale
(individuale si consolidate) si a raportarilor contabile IFRS semestriale auditate,
in conformitate cu legislatia aplicabila si manualul de politici contabile, precum
si depunerea acestora la ANAF.
- Elaboreaza balanta de verificare lunara centralizata SNN.
o Intocmeste balanta de verificare la nivelul Sediului Central;
o Primeste balantele de verificare prezentate de sucursale;
o Analizeaza si valideaza balantele de verificare;
o Elaboreaza balanta de verificare centralizata SNN.
- Intocmeste situatiile analitice, detaliate pe activitati in vederea auditului financiar al
societatii.
o Primeste cererea de informatii de la auditorul selectat si/sau DRFB;
o Completeaza situatiile solicitate;
o Prezinta documentele care au stat la baza intocmirii situatiilor solicitate.
- Efectueaza calculul impozitului pe profit.
o primeste situatia cheltuielilor nedeductibile si a veniturilor neimpozabile de la
sucursale;
o intocmeste situatia analitica privind impozitul pe profit datorat/de virat;
o completeaza declaratia privind impozitul pe profit;
o transmite declaratia la ANAF.
- Asigura exercitarea controlului financiar preventiv asupra operatiunilor de angajare si
de plata in raporturile economice ale societatii.
o Gestioneaza procesul conform prevederilor Procedurii “Controlul financiar
preventiv”.
- Efectueaza inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv detinute de Sediul
Central si asigura prezentarea catre Consiliul de Administratie a rezultatelor
inventarierii pe total SNN.
o Gestioneaza procesul conform prevederilor Procedurii “privind inventarierea
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”.
- Asigura suport in derularea procesului de casare de la Sediul Central si prezinta spre
aprobare Consiliului de Adminitratie nota privind scoaterea din functiune a bunurilor de
la SNN.
o Gestioneaza procesul conform Procedurii “ Scoaterea din functiune, declasarea
si valorificarea bunurilor”.
-

Intocmeste si depune la ANAF declaratiile privind taxa pe valoarea adaugata, livrarile,
achizitiile sau prestarile intracomunitare, precum si cele efectuate pe teritoriul national.
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o
o
o
o

Intocmeste declaratiile pentru Sediul Central;
Primeste declaratiile pentru sucursalele societatii;
Centralizeaza declaratiile pe total societate;
Transmite declaratiile pentru verificare la consultantul fiscal impreuna cu
documente suport;
o Depune declaratiile la ANAF.
- Intocmeste raportarile lunare, trimestriale, semestriale si anuale a indicatorilor
monitorizati de FMI, a raportarilor lunare, trimestriale si anuale catre ANRE, precum si
raportarile catre Institutul de statistica si catre alte institutii (in baza informatiilor
primate din sucursale si ale inregistrarilor propria ale sediului central).
- Asigura evidenta creditelor interne si externe angajate de catre societate (rambursarea
creditelor, platile privind dobanzile si comisioanele), precum si intocmirea raportarilor
catre organele abilitate.
-

Tine evidenta si intocmeste situatiile si raportarile privind creditele angajate de catre
societate;
o Instiinteaza Ministerul Finantelor Publice privind asumarea de catre societate si
asigurarea resurselor financiare proprii privind plata ratelor si dobanzilor ;
o raportarea catre Ministerul Finantelor Publice a situatiei lunare a creditelor
angajate de societate cu garantia statului;
o Transmite trimestrial catre DRFB lista privind imprumuturile contractate de
societe.

- Inregistreaza facturile de vanzare si cumparare de energie electrica detaliat pe conturile
analitice create pentru fiecare piata de tranzactionare a energiei electrice.
o Primeste facturile intocmite de DTEE;
o Verifica facturile cu prevederile din contractele de vanzare/cumparare energie
electrica;
o Inregistreaza / debiteaza catre sucursale facturile in contabilitate.
- Inregistreaza operatiunile efectuate pe Piata Zilei Urmatoare (PZU).
o Primeste de la DTEE Notele de decontare zilnica OPCOM;
o Inregistreaza in contabilitate operatiunile de incasari si plati efectuate conform
Notelor de decontare zilnica OPCOM.
- Elaboreaza si actualizeaza procedurile din domeniul financiar – contabil.
o Gestioneaza procesul conform prevederilor Procedurii “Elaborarea Fiselor de
proces, procedurilor, instructiunilor si formularelor in SNN Sediul Central

.1.1.

-

Serviciul Financiar - Atributii, Competente, Responsabilitati

Asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare provenite din surse proprii
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necesare pentru efectuarea platilor catre terti atat la sediul central, cat si la sucursale.
o Gestioneaza procesul conform prevederilor “Procedurii de cash management
(managementul disponibilitatilor banesti)”.
-

Efectueaza plata facturilor catre furnizori.
o Gestioneaza procesul conform prevederilor procedurii “Sistemul de plata a
facturilor in SN Nuclearelectrica SA”.

-

Efectueaza plata dividendelor catre actionari.
o Gestioneaza procesul conform prevederilor Procedurii “Plata dividendelor catre
actionarii SN Nuclearelectrica SA”.

-

Asigura exercitarea controlului financiar preventiv asupra operatiunilor de angajare si de
plata in raporturile economice ale societatii.
o Gestioneaza procesul conform prevederilor Procedurii “Controlul financiar
preventiv”.

- Intocmeste situatiile analitice, detaliate pe activitati in vederea auditului financiar al
societatii.
o Primeste cererea de informatii de la auditorul selectat si/sau DRFB;
o Completeaza situatiile solicitate;
o Prezinta documentele care au stat la baza intocmirii situatiilor solicitate.
- Efectueaza inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv detinute de Sediul Central
si asigura prezentarea catre Consiliul de Administratie a rezultatelor inventarierii pe total
SNN.
o Gestioneaza procesul conform prevederilor Procedurii “privind inventarierea
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”.
- Asigura suport in derularea procesului de casare de la Sediul Central si prezinta spre
aprobare Consiliului de Adminitratie nota privind scoaterea din functiune a bunurilor de la
SNN.
o Gestioneaza procesul conform Procedurii “ Scoaterea din functiune, declasarea si
valorificarea bunurilor”.

- Efectueaza calculul drepturilor banesti ale salariatilor de la Sediul Central,
administratorilor SNN, colaboratorilor si asigura plata acestora
o Primeste de la DSRU in fiecare luna toate comunicarile privind modificarile
intervenite in contractele de munca ale salariatilor, certificatele de concediu
medical, foaia colectiva de prezenta si alte comuncari privind drepturile banesti
acordate conform CCM in vigoare;
o Primeste de la Secretariatul General adrese de la terti referitor la popririle infiintate
asupra veniturilor salariatilor;
o Calculeaza salariile utilizand programul informatic implementat;
574

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
o Efectueaza viramentul drepturilor salariale.
- Intocmeste si depune la ANAF declaratiile privind impozitele si contributiile sociale
datorate la bugetul general consolidat al statului, precum si intocmirea si depunerea
declaratiile privind taxele si impozitele locale la DGITL sector 1 Bucuresti
o Intocmeste declaratiile pentru Sediul Central;
o Primeste declaratiile intocmite pentru Sucursalele societatii;
o Centralizeaza declaratiile pe total societate;
o Transmite declaratiile pentru verificare la consultantul fiscal impreuna cu
documentele suport;
o Depune declaratiile la ANAF;
o Depune declaratiile la DGITL sector 1 Bucuresti.

- Asigura obtinerea certificatelor de atestare fiscala si certificatelor de cazier fiscal de la
ANAF si DGITL sector 1- Bucuresti
o Primeste solicitari privind eliberarea certificatelor, de la departamentele din Sediul
Central, precum si de la Sucursalele societatii;
o Intocmeste si depune documentatia pentru solicitarea eliberarii certificatelor fiscale
de la ANAF;
o Intocmeste si depune documentatia pentru solicitarea eliberarii certificatelor fiscale
de la DGITL sector 1 Bucuresti;
o Ridica certificatele de la ANAF si le preda solicitantului cu adresa;
o Ridica certificatele de la DGITL sector 1 Bucuresti si le preda solicitantului cu
adresa.

- Asigura plata contributiilor aferente dezafectarii si depozitarii finale pentru Unitatile I
si II CNE Cernavoda.
o Primeste de la Serviciul Suport Tehnic cantitatea de energie electrica estimata
a fi produsa si livrata de catre CNE Cernavoda;
o Calculeaza lunar contributiile aferente dezafectarii si depozitarii finale conform
prevederilor HG nr. 1080/2007;
o Plateste contributiile calculate la Agentia Nucleara si pentru Deseuri
Radioactive (ANDR);
o Transmite catre ANDR adresa privind platile efectuate.

- Asigura evidenta creditelor interne si externe angajate de catre societate (rambursarea
creditelor, platile privind dobanzile si comisioanele), precum si intocmirea raportarilor
catre organele abilitate.
o Tine evidenta si intocmeste situatiile si raportarile privind creditele angajate de
catre societate;
o Instiinteaza Ministerul Finantelor Publice privind asumarea de catre societate si
asigurarea resurselor financiare proprii privind plata ratelor si dobanzilor ;
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o raportarea catre Ministerul Finantelor Publice a situatiei lunare a creditelor
angajate de societate cu garantia statului;
o Transmite trimestrial catre DRFB lista privind imprumuturile contractate de
societate

- Asigura obtinerea scrisorilor de garantie bancara pentru contractele de
vanzare/cumparare de energie.
o Primeste de la DTEE solicitari pentru scrisori de garantie bancara;
o Transmite catre DTEE lista bancilor agreate de SNN pentru obtinerea scrisorilor
de garantie bancara;
o Primeste de la DTEE informatii privind banca agreata de partenerul contractual;
o Intocmeste documentatia pentru eliberarea scrisorilor de garantie bancara si o
depune la institutia bancara;
o Ridica scrisorile de garantie bancara si le preda DTEE.
- Inregistreaza operatiunile efectuate pe Piata Zilei Urmatoare (PZU).
o Primeste de la DTEE, Notele de decontare zilnica OPCOM;
o Inregistreaza in contabilitate operatiunile de incasari si plati efectuate conform
Notelor de decontare zilnica OPCOM.
- Intocmeste
propunerile
financiare
pentru
deplasarile
externe
ale
salariatilor/colaboratorilor de la Sediul Central:
o Gestioneza procesul conform prevederilor Procedurii “Modul de procesare al
activitatilor privind deplasarile in strainatate, in interes de serviciu efectuate de
SNN”.
- Elaboreaza si actualizeaza procedurile din domeniul financiar – contabil.
o Gestioneaza procesul conform prevederilor Procedurii “Elaborarea Fiselor de
proces, procedurilor, instructiunilor si formularelor in SNN Sediul Central”.
4.2. Departamentul Financiar Contabilitate – CNE Cernavoda
4.2.1. Obiectul de activitate Departamentul Financiar Contabilitate – CNE Cernavoda este condus de catre Contabilul
Sef, care este subordonat Directorului Economic al CNE Cernavoda, si este responsabil cu :
-

organizarea si conducerea activitatii financiar – contabile cu respectarea legislatiei
specifice in vigoare si a prevederilor procedurilor si normelor interne CNE / SNN, avand
ca obiect principal furnizarea informatiilor financiar- contabile catre conducerea
Sucursalei / SNN, pentru luarea deciziilor interne , cat si in relatiile societatii cu
actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice;

-

coordonarea intocmirii si transmiterii la SNN a propunerii de buget de venituri si
cheltuieli a Sucursalei, respectiv a propunerii de rectificare a acestuia, precum si a
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urmaririi periodice a executiei bugetului (lunar, trimestrial, semestrial si anual), cu
incadrarea in prevederile acestuia;
-

coordonarea evidentei contabile a Sucursalei CNE ( contabilitatea stocurilor, a
imobilizarilor corporale si necorporale, a provizioanelor si deprecierilor, a cheltuielilor
de productie si de investitii, evidenta drepturilor banesti ale salariatilor si ale obligatiilor
fiscale aferente, evidenta disponibilitatilor banesti, a creantelor si datoriilor, evidenta
veniturilor, etc);

-

coordonarea actiunii de inventariere anuala a patrimoniului Sucursalei CNE, cu
respectarea prevederilor legale si a termenelor stabilite prin decizia SNN;

-

coordonarea si intocmirea corecta si in termenele stabilite de SNN a balantei de
verificare lunare a Sucursalei CNE;

-

coordonarea intocmirii si transmiterii situatiilor financiare solicitate de SNN si de
auditorii interni si externi;

-

coordonarea activitatii de intocmire si depunere in termenele legale a tuturor
declaratiilor la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetele locale, precum si
plata in termen a acestor obligatii;

-

organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv, cu respectarea prevederilor
legale si a limitelor de competenta, conform deciziei emise de directorul Sucursalei ;

-

coordonarea activitatii de intocmire si transmitere a raportarilor periodice a indicatorilor
monitorizati de FMI si a raportarilor periodice catre ANRE;

-

coordonarea fundamentarii necesarului de surse de finantare din fonduri proprii;

-

participarea la elaborarea politicilor contabile ale SNN si a procedurilor si instructiunilor
interne ale CNE, din aria sa de responsabilitate.

4.2.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
Atributiile, competentele si responsabilitatile Departamentului Financiar Contabilitate – CNE
Cernavoda sunt indeplinite/exercitate prin intermediul compartimentelor aflate in structura
acestuia - Serviciul Financiar (dezvoltat la cap. XI, pct. 3), Serviciul Contabilitate si Patrimoniu
(dezvoltat la cap. XI, pct. 4) si Serviciul Analize Cost-Buget (dezvoltat la cap. XI, pct. 7)

4.3. Serviciul Financiar – CNE Cernavoda
4.3.1. Obiectul de activitate
Serviciul Financiar este in subordinea Sefului Departamentului Financiar Contabilitate –
Contabilul Sef - si este responsabil de :
-

Organizarea si coordonarea activitatii de plati si incasari desfasurate la nivelul Sucursalei
CNE
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-

Planificarea resurselor financiare pentru desfasurarea optima a activitatii de plati conform
prevederilor legale si contractuale;

-

Asigura evidenta clientilor si urmareste incasarea la scadenta a datoriilor rezultate din
contractele incheiate cu tertii;

-

Organizarea calculului, a evidentei si a platii salariilor angajatilor CNE si a contributiilor
aferente datorate statului;

-

Elaborarea situatiilor financiare periodice (lunare, trimestriale, semestriale si anuale) si le
transmite catre SNN si auditorilor financiari

-

Asigura interfata cu organele de control ale statului, referitor la documente si activitati din
aria sa de responsabilitate si in limitele sale de competenta

-

Monitorizarea, analiza si raportarea indicatorilor de performanta specifici activitatii
financiare;

-

Administrarea tuturor inregistrarilor hard generate de procesul activitatii financiare.

4.3.2.Atributii, Competente, Responsabilitati
1. In cadrul Procesului activitatilor economico –financiare al centralei :
- Organizarea si coordonarea activitatii de evidenta a furnizorilor din tara si import si
derularea financiara a contractelor de achizitie produse, servicii si lucrari incheiate cu acesti
furnizori.
- Asigura evidenta garantiilor acordate de furnizorii de produse, servicii si lucrari
- Emite corespondenta cu furnizorii privind derularea financiara a contractelor de produse,
servicii si lucrari
- Intocmeste saptamanal necesarul de fonduri banesti de la SNN, in vederea decontarii
facturilor scadente ale furnizorilor si a platii salariilor si a altor drepturi catre angajati.
- Organizeaza si deruleaza verificarea facturilor deproduse, servicii si lucrari, in conformitate
cu prevederile legale si contractuale.
- Asigura decontare bancara a facturilor cu respectarea stricta a legislatiei financiare si a
clauzelor contractuale prevazute in contractele de produse, lucrari si servicii
- Coordoneaza activitatea casieriei Sucursalei si intocmeste evidenta platilor si incasarilor in
numerar, in lei si in valuta, cu respectarea prevederilor legale si ale procedurilor centralei.
- Intocmeste evidenta decontarilor privind energia termica acordata salariatilor conform
CCM
- Asigura evidenta cheltuielilor cu delegatiile in interes de serviciu ale personalului CNE, in
tara si in strainatate, conform reglementarilor legale si procedurale;
- Intocmeste facturi conform contractelor incheiate cu diversi clienti
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- Asigura evidenta clientilor si urmareste incasarea la scadenta a datoriilor rezultate din
contractele incheiate cu tertii
- Asigura evidenta debitorilor incerti si inregistreaza provizioane aferente
- Transmite catre Oficiul Juridic informatii in vederea initierii demersurilor legale pentru
recuperarea debitelor de la persoane fizice si juridice
- Coordoneaza activitatea de calcul si evidenta salarii si a altor drepturi salariale, precum si a
contributiilor obligatorii datorate catre stat
- Intocmeste periodic si transmite la SNN situatia furnizorilor pe vechimea scadentelor si
situatia sumelor de incasat de la clienti.
- La solicitarea organelor de control ale statului (Curte de Conturi, ANAF, etc) asigura suport
in desfasurarea controalelor, in aria sa de responsabilitate si transmite situatii si/sau copii
ale documentelor financiar –contabile
- Anual, efectueaza inventarierea activelor (disponibilitati banesti in banci si in casierie, in
lei si in valuta, alte valori), datorii si capitaluri, in baza prevederilor legale in vigoare;
- Urmareste anual si raporteaza indicatorii de performanta specifici compartmentului.
- Activitati suport privind arhivarea documentelor financiare (decontari bancare, statele de
plata a salariilor,etc) in conformitate cu prevederile legale.
2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”:
-

Indeplinirea responsabilitatilor specifice responsabilului Procesului activitatilor economico
– financiare al centralei.

3. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
-

Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.

4. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
-

Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SF a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.

5. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-

Asigura autoevaluarea procesului activitatilor economico-financiare.

6. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda” (in plus fata de
cele prezentate la pct.1) :
- Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.
- Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata
a acestora.
- Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata
de planificarea initiala aprobata/ rectificata.
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- Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara
cu situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.
- Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget
aprobate pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.
- Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.
7. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
- Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare
si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a
relatiilor de munca.
8. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
-

Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza
orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.

9. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
- Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie
- Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o
incalcare a cerintelor de protectie fizica.
- Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.
- Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
10. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
- Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.
- Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.
- Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP
corespunzatoare sarcinilor de serviciu (categoria B) si se asigura ca personalul cu statut
LEP din compartiment efectueaza controlul medical periodic conform programului
comunicat de compartimentul responsabil cu activitatea de securitatea muncii.
11. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
- Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.
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- Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.
12. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
- Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.
- Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.
- Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou
aparute in domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din
responsabilitate.
- Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele legale si procedural.
13. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
- Intocmeste documentatia de achizitie pentru produsele si serviciile necesare
compartimentului si o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si
Achizitii.
- Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.
14. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
- Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.
- Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de
sanatate si securitate in munca.
- Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si
securitatii in munca.
15. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
- Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
- Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea
solutiilor la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.
- Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.
16. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
- Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la
incendiu și monitorizează continuu respectarea acestora.
- Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
17. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
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- Asigura acces la
compartimentului.

resursele

sistemului

informatic

pentru

personalul

- Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE
spre utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din
cadrul SNN.
- Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate
Cibernetică din cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul
SNN prin mecanismele stabilite la nivelul Direcției.
18. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
- Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea
unor proiecte de investitii.
- Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din
zona de responsabilitate.
19. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
- Initiaza documentele necesare pentru asigurarea salilor de clasa administrate de
DPDRU.
- Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.
- Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare FPC0571 pentru delegatii romani implicati in activitati de audit financiar la
compartiment.

4.4. Serviciul Contabilitate si Patrimoniu CNE Cernavoda
4.4.1. Obiectul de activitate
Serviciul Contabilitate si Patrimoniu este in subordinea Sefului Departamentului Financiar
Contabilitate – Contabilul Sef - si este responsabil pentru:
- Organizarea si coordonarea evidentei contabile a stocurilor de produse, active imobilizate si
capitaluri proprii din patrimoniul Sucursalei CNE
- Organizarea si coordonarea activitatii de evidenta a unor impozite (impozite si taxe datorate
bugetului local, TVA)
- Coordonarea activitatii de intocmire a balantelor lunare de verificare sintetica si analitica a
Sucursalei CNE
- Asigura SNN informatii si suport privind situatia activelor disponibile din patrimoniul
Sucursalei CNE
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- Elaboreaza situatiile solicitate periodic (lunar, trimestrial, semestrial si anual) si le transmite
catre SNN pentru centralizare.
- Elaboreaza situatiile din aria de responsabilitate necesare intocmirii bilantului contabil al
SNN, centralizeaza situatiile intocmite de Directia economica, pe care le transmite auditorilor
financiari ai SNN.
- Organizarea, coordonarea si participarea la actiunea de inventariere anuala a patrimoniului
Sucursalei CNE
- Asigura interfata cu organele de control ale statului, pe aria sa de responsabilitate si in limitele
sale de competenta
- Monitorizarea, analiza si raportarea indicatorilor de performanta specifici activitatii
compartimentului .
- Administrarea bazei de date a programului informatics al SCPT pentru evidenta stocurilor
- Arhivarea tuturor documentelor contabile generate de activitatea SCPT, in conformitate cu
prevederile legale si procedurale.

4.3.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
1. In cadrul Procesului de activitati economico –financiare al centralei :
- Intocmeste evidenta contabila a stocurilor de produse aflate in patrimoniul Sucursalei CNE
(analiza si inregistrare miscari patrimoniale, calcul si inregistrare impozit amanat, ajustari
pentru depreciere stocuri, evidenta ajustarilor de inflatare ale stocurilor)
- Intocmeste evidenta contabila a activelor imobilizate aflate in patrimoniul Sucursalei CNE
(calcul si inregistrare amortizare lunara, impozit amanat, ajustari pentru depreciere,
reevaluare), a capitalurilot proprii, precum si evidenta activelor apartinand altor entitati.
-

Intocmeste evidenta materialelor si echipamentelor aflate in custodie sau trimise spre
prelucrare la terti (analiza si inregistrare in evidenta contabila a documentelor de expediere
a produselor la terti si a documentelor de receptie aferente, confirmarea anuala a custodiei
la terti).

- Elaboreaza Notele catre Consiliul de Administratie al SNN privind activele din patrimoniul
Sucursalei CNE si intocmirea situatiilor suport .
- Intocmeste evidenta TVA (intocmirea declaratii lunare conform prevederilor legale si
transmiterea acestora in termen catre SNN)
- Intocmeste evidenta impozitelor si taxelor locale datorate de Sucursala CNE (intocmire si
depunere declaratii fiscale pentru terenurile si cladirile aflate in patrimoniul Sucursalei
CNE, asigurarea decontarii la termen a acestor impozite si taxe locale catre organele fiscale
locale, in baza declaratiilor de impunere ).
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- Furnizeaza catre Oficiul Juridic CNE / SNN situatii si informatii privind activele aflate in
patrimoniul CNE, in vederea initierii demersurilor legale pentru rezolvarea litigiilor
- Coordonare, elaborare si transmitere catre SNN a balantelor lunare de verificare sintetice si
analice, in termenele stabilite
- Elaborarea periodica (lunar, trimestrial, semestrial si anual) si transmiterea situatiilor s
solicitate de SNN.
- Elaboreaza periodic (semestrial si anual) situatiile SCPT necesare intocmirii bilantului
contabil, centralizeaza toate situatiile emise (inclusive cele ale SF si SACB) si le transmite
auditorilor financiari, conform solicitarilor.
- Coordoneaza si participa la actiunea de inventariere a patrimoniului CNE (inclusiv a
bunurilor aflate in folosinta sau administrarea CNE), in conformitate cu prevederile legale
- Intocmeste procesul verbal de inventariere anuala a patrimoniului CNE si il transmite catre
SNN
- Identifica necesitatea constituirii comisiilor si coordoneaza activitatea comisiei de analiza a
stadiului fizic al bunurilor, a comisiei de casare, a comisiei de stabilire a preturilor la licitatie
si a comisiei de licitatie.
- Prin reprezentantii SCPT numiti in comisiile mentionate mai sus, elaboreaza procesele
verbale referitor la activitatile desfasurate si le supune aprobarii CNE.
- Inainteaza spre aprobarea SNN procesul verbal de analiza a stadiului fizic al bunurilor CNE,
care cuprinde propuneri de casare si de valorificare ale acestora.
- Asigura interfata cu organele de control ale statului (Curte de Conturi, ANAF, etc)
furnizeaza informatii si intocmeste situatii din aria de responsabilitate, conform solicitarilor.
- Urmareste anual, intocmeste si raporteaza indicatorii de performanta specifici SCPT.
- Administreaza permanent baza de date a aplicatiei informatice referitoare la evidenta
stocurilor de produse ale CNE (aplicatie dezvoltata in programul Fox Pro 2.6.).
2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”:
- Indeplinirea responsabilitatilor specifice responsabilului Procesului activitatilor economico –
financiare al centralei.
3.In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
- Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
4. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
- Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SCPT a cerintelor din
reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
5.In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
-Asigura autoevaluarea procesului activitatilor economico-financiare.
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6.In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda” (in plus fata de
atributiile prezentate la pct.1):
- Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.
- Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate in
concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora.
- Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata de
planificarea initiala aprobata/ rectificata.
-Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.
- Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558 “Modificari
in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate pe capitole/
articole/ programe, inainte de executia acestora.
-Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.
7.In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
- Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
8.In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
- Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice
incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
9.In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
- Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie
Fizica si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a
cerintelor de protectie fizica.
- Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.
- Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.
10.In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
- Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si asigura
includerea acestuia in Fisa Postului.
- Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu (categoria B) si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment
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efectueaza controlul medical periodic conform programului comunicat de compartimentul
responsabil cu activitatea de securitatea muncii.
11.In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
- Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.
- Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.
12.In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
- Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.
- Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.
- Se asigura ca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.
- Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele legale si procedurale.
13.In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
- Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii necesare compartimentuilui
(servicii de evaluare active) si o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si
Achizitii.
- Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.
14.In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
- Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate
in munca.
- Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.
- Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.
15.In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
- Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata si
sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
- Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.
- Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.
16.In cadrul ”Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
- Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.
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- Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
17.In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
- Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.
- Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
- Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de securitate
a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din cadrul
Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele stabilite la
nivelul Direcției.
18.In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
- Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.
- Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de
responsabilitate.
19.In cadrul procesului “Activitati administrative”:
- Initiaza documentele necesare pentru asigurarea spatiilor de clasa administrate de DPDRU, in
cazul organizarii de cursuri cu lectori externi;
Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport pentru personalul SCPT.
- Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare FPC-0571 pentru
delegatii romani implicati in activitatile de audit financiar ale SCPT.
20. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
21. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:

-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor inscrise in acesta
pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si nivelul
de sensibilitate al acestora;
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-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului incadrat
pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor deficiente
sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

4.5. Serviciul Financiar - Contabilitate – FCN Pitesti
4.5.1 Obiectul de activitate
Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul FCN este direct subordonat Contabilului Sef
FCN si asigura evidenta financiar contabila prin masurarea, evaluarea, gestiunea si controlul
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, asigura elaborarea bugetului de venituri si
cheltuieli si executia acestuia

4.5.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
1. In cadrul procesului Asigurarea Resurselor Financiare:
- Aplica procedurile specifice pentru obtinerea resurselor financiare necesare atingerii
obiectivelor propuse
- Organizeaza evidentele contabile ale FCN conform Legii contabilitatii;
- Asigura aplicarea reglementarilor contabile/fiscale in vigoare;
- Elaborareaza bugetul de cheltuieli ale sucursalei si intocmeste executia acestuia;
- Asigura organizarea si desfasurarea activitatii din contabilitatea de gestiune;
- Calculeaza costul unitar efectiv de fabricatie a fasciculului de combustibil nuclear;
- Calculeaza, tine evidenta si realizeaza plata obligatiilor catre bugetul statului conform
legislatiei specifice;
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- Calculeaza si asigura plata drepturilor salariale si altor drepturi cuvenite salariatilor FCN
conform legislatiei specifice.
2. In cadrul procesului “Controlul documentelor și înregistrărilor”: Elaboreaza, analizeaza
documente, emite, înregistreaza, îndosariaza și arhiveaza documente;
3. In cadrul procesului “Planificarea si monitorizarea SMI”: Elaboreaza Fise de proces,
Rapoarte de proces, Stabileste obiective specifice si indicatori de performanta specifici
compartimentului;
4. In cadrul procesului “Evaluare SMI”: Autoevalueaza activitatea compartimentului si
performantei proceselor de management gestionate de compartiment;
5. In cadrul procesului “Administrare IT”: Posteaza in intranet documentele specifice
compartimentului; Acceseaza resursele IT in limita drepturilor stabilite de procedurile
specifice IT;
6. In cadrul procesului “Managementul resurselor umane/ competenta, constientizare si
instruire”: emite Oferte de serviciu, elaboreaza Fise de post si Fise de evaluare personal,
implementeaza Programul cadru de constientizare si instruire a personalului FCN;
7. In cadrul procesului “Control intern managerial”: elaboreaza Fise de risc, Registru de Risc,
Rapoarte, Chestionare de autoevaluare.
8. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”: asigura analiza periodica a
compatibiliatii documentelor elaborate in cadrul compartimentului cu practicile existente si
cerintele legal aplicabile
9. In cadrul procesului “Asigurarea protectiei mediului”: Elaboreaza impreuna cu responsabilul
cu protectia mediului din cadrul DSNLista aspectelor de mediu si Lista aspectelor de mediu
cu impact semnificativ; asigura respectarea masurilor pe parte de mediu privind tinerea sub
control a aspectelor de mediu si a aspectelor de mediu cu impact semnificativ;
10. In cadrul procesului “Asigurarea securitatii nucleare si garantii nucleare”: Instruieste
personalul privind securitarea radiologica;
11. In cadrul procesului “Asigurarea sanatatii si securitatii operationale si pregatirea pentru
sitiuatii de urgenta”: Instruieste personalul privind sanatatea si securitatea in munca si situatii
de urgenta, Participa la identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire
profesionala la locul de munca;
12. In cadrul procesului “Controlul productei, identificare si trasabilitate”: asigura evidenta
stocului si miscarii materiilor prime, materialelor, produselor finite, productiei neterminate,
materialelor neconforme, etc.
13. In cadrul procesului “Procurare”: Intocmeste documentatia de achizitie pentru produsele/
serviciile necesare functionarii compartimentului, avizeaza strategiile de contractare, asigura
evidenta garantiilor de buna executie si a garantiilor de participare la licitatie.
14. In cadrul procesului Managementul Riscului:
- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
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- identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;
- contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
15. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor inscrise in acesta
pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;
- identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si nivelul
de sensibilitate al acestora;
- intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului incadrat
pe functii sensibile;
- stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;
- emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;
- stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
- identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
- efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
- implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor deficiente
sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
- elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

4.6. Departamentul Raportari Financiare si Buget– SNN executiv
4.6.1 Obiect de activitate
Departamentul Raportari Financiare si Buget (“DRFB”) are ca obiect de activitate:
-

Intocmirea raportarilor financiare periodice, in conformitate cu prevederile legislative,
respectiv situatii financiare individuale preliminare, situatii financiare individuale
trimestriale (trim I si III), situatii financiare individuale si consolidate semestriale, situatii
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financiare individuale si consolidate anuale, insotite la fiecare perioada de raportare de
Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Directorilor, Raportul ASF;
-

Intocmirea, monitorizarea si rectificarea, dupa caz, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli
anual (“BVC”).

-

In cadrul celor doua ramuri de activitate, DRFB asigura relatia cu auditorul financiar
privind:

-

auditul financiar anual asupra situatiilor financiare anuale individuale si consolidate;

-

revizuirea financiara semestriala asupra situatiilor financiare individuale si consolidate
semestriale;

-

intocmirea rapoartelor semestriale de analiza si verificare a tranzactiilor SNN raportate prin
rapoartele curente in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017;

-

intocmirea rapoartelor semestriale privind procedurile agreate de verificare a gradului de
indeplinire a conditionalitatilor financiare din contractul de credit incheiat intre SNN si
EURATOM;

-

intocmirea rapoartelor trimestriale privind verificarea gradului de indeplinire al indicatorilor
si criteriilor de performanta a managementului.

De asemenea, DRFB desfasoara activitati referitoare la analize si raportari solicitate de
Directorul Financiar sau Directorul General, precum si activitati referitoare la furnizarea de
informatii si explicatii pentru solicitari din parte organismelor si institutiilor abilitate (spre
exemplu Ministerul Energiei, Ministerul Finantelor), alocate DRFB.

4.6.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
1. In cadrul procesului “Monitorizarea resurselor financiare”, DRFB deruleaza activitati
pentru intocmirea, monitorizarea si rectificarea BVC, in conformitate cu procedura CT-0003 Bugetul de venituri si cheltuieli.
2. In cadrul ariei conformare legislative, DRFB deruleaza activitati privind intocmirea
raportarilor financiare periodice si a altor informari/documente/note solicitate de autoritati,
in conformitate cu legislatia incidenta aplicabila.
3. In cadrul procesului Control Financiar de Gestiune si Actiuni de Verificare, Indrumare,
Optimizare Activitati de Control Intern la solicitarea persoanelor cu atributii de control
financiar de gestiune, asigura:
punerea la dispozitie a actelelor, documentelor si
inscrisurilor solicitate; accesul in toate locurile de pastrare si gestionare a bunurilor
materiale si banesti supuse controlului; furnizarea de informatii si explicatii verbale si/sau
in scris, dupa caz, in legatura cu obiectul actiunii de control financiar de gestiune;
prezentarea pentru control a valorilor de orice fel care intra sub incidenta controlului;
eliberarea, potrivit legii, a documentelor solicitate in original sau copii certificate; sprijinul
si conditiile necesare bunei desfasurari a actiunilor de control si sa dea concursul pentru
clarificarea constatarilor; semnarea actului de control cu sau fara obiectii, conform legii.
4. In cadrul procesului Managementul Riscului:
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- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
- identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;
- contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
5. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;
- identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;
- intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;
- stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;
- emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si
le valideza la nivelul ierarhic superior;
- stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
- identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
- efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in
urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
- implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
- elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.

4.7. Serviciul Analize Cost-Buget – CNE Cernavoda
4.7.1Obiectul de activitate
-

Serviciul Analize Cost-Buget este in subordinea Sefului Departamentului Financiar
Contabilitate – Contabilul Sef - si este responsabil pentru :Coordonarea activitatii de
elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Sucursalei CNE Cernavoda si urmarirea
lunara a executiei acestuia;
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-

|Organizarea evidentei costurilor de operare si productie si calculul costului de productie pe
MW si asigura raportarea lunara a informatiilor respective catre conducere CNE;

-

Urmarirea evidentei cheltuielilor de investitii efectuate in cadrul centralei

-

Elaboreaza situatiile financiare solicitate periodic (lunar, trimestrial, semestrial si anual) si
le transmite catre SNN si auditorilor financiari ai SNN, conform solicitarilor.

-

Asigura interfata cu auditul intern al SNN, cu controlul financiar de gestiune la nivel de
SNN si cu organele de control ale statului, pe aria sa de responsabilitate si in limitele sale
de competenta

-

Monitorizarea, analiza si raportarea indicatorilor de performanta specifici activitatii SACB.

-

Administrarea tuturor inregistrarilor hard generate de activitatile din aria de responsabilitate

4.7.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
1. In cadrul Procesului de activitati economico –financiare al centralei :
-

Elaborarea proiectului anual al bugetului

- CNE, in baza propunerilor departamentelor, cuprinse in planul annual de activitate, correlate
cu executia anilor anteriori si asigura transmiterea proiectului de buget pentru aprobarea
SNN;
- Asigura transmiterea bugetelor aprobate de SNN catre fiecare department al centralei.
- Analizeaza lunar executia bugetara si transmite titularilor de buget situatia executiei
bugetare, lunar (la cerere) sau trimestrial.
- Emite rapoarte lunare privind executia bugetului catre CNE si SNN;
- Elaboreaza reviziile de buget si le supune aprobarii SNN;
- Transmite titularilor de buget reviziiile aprobate ale bugetului CNE;
- Analizeaza evolutia in timp a costurilor de productie pentru energia electrica si termica
produsa;
- Emite lunar rapoarte ale costurilor de productie catre conducerea CNE;
- Asigura informatii si suport catre organismul de reglementare ANRE pentru fundamentarea
pretului energiei electrice pe MW si a pretului energiei termice pe Gcal
- Organizeaza evidenta trimestriala a cheltuielilor nedeductibile, a veniturilor neimpozabile
si a impozitului amanat;
- Asigura evidenta lunara a cheltuielor cu investitiile efectuate in cadrul centralei, in baza
proiectelor de investitii aprobate prin bugetul anual al Sucursalei CNE;
- Asigura intocmirea si transmiterea la termen a situatiilor financiare solicitate periodic
(lunar, trimestrial, semestrial si anual) de catre SNN si auditoria financiari ai SNN;
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- Asigura suport si informatii din aria sa de responsabilitate si in limita de competenta catre
auditul intern al SNN, controlul financiar de gestiune la nivel de SNN si catre organele de
control ale statului, conform solicitarilor acestora;
- Anual monitorizeaza si transmite indicatorii de performanta stabiliti pentru evaluarea
activitatii compartimentului;
Toate inregistrarile hard generate activitatile desfasurate in aria de responsabilitate sunt
administrate de compartiment.
2. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea proceselor”:Indeplinirea
responsabilitatilor specifice responsabilului Procesului activitatilor economico-financiare al
centralei.
3. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:Implementarea
cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
4. In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:Asigura integrarea in
documentele aflate in responsabilitatea SACB a cerintelor din reglementarile in vigoare si
din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
5. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de
management”:Asigura autoevaluarea procesului activitatilor economico-financiare.
6. In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda” ( in plus fata
de atributiile prezentate la pct.1):
•

Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de

•

responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.

•

Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor
achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata
a acestora.

•

Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile
fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata.

•

Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara
cu situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.

•

Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget
aprobate pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.

•

Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.

7. In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:Aplica politicile si
principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor
umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare,
salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului
de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
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8. In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:Urmareste in cadrul
activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau
accident care ar putea avea impact asupra mediului.
9. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
•

Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica
si lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare
a cerintelor de protectie fizica.

•

Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul
compartimentului.

•

Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul
compartimentului.

10. In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
•

Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.

•

Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP
corespunzatoare sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din
compartiment (categoria B) efectueaza controlul medical periodic conform conform
programului comunicat de compartimentul responsabil cu activitatea de securitatea
muncii.

11. In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
•

Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.

•

Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns
la urgenta.

12. In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
•

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

•

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

•

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute
in domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.

•

Asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele legale si procedurale.

13. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
•

Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii de pregatire și o trimite
catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.

•

Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.

14. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
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•

Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si
securitate in munca.

•

Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate
si securitate in munca.

•

Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii
in munca.

15. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive”:
•

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.

•

Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea
solutiilor la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.

•

Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este
responsabil.

16. In cadrul ”Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
•

Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.

•

Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

17. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
•

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

•

Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare.

•

Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de
securitate a informatiilor pe care le constata.

18. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
•

Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor
proiecte de investitii.

•

Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona
de responsabilitate.

19. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
•

Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de pregatire
administrate de DPDRU in cazul organizarii de cursuri cu lectori externi;

•

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570,
in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport pentru personalul
SCPT.
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•

Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare FPC-0571
pentru delegatii romani implicati in activitatile de audit ale compartimentului.

20. In cadrul procesului Managementul Riscului:
•

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

•

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

•

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

21. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
•

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

•

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de
Control Intern Managerial”;

•

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

•

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

•

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate
functiilor sensibile din cadrul compartimentului;

•

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si
le valideza la nivelul ierarhic superior;

•

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

•

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

•

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in
urma analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;

•

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

•

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de
Compartiment, evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si
propune masuri corective.
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CAPITOLUL XII– TRANZACTII ENERGIE ELECTRICA
1. DEPARTAMENTUL CONTRACTE SI REGLEMENTARI – SNN EXECUTIV
2. DEPARTAMENTUL TRADING SI RAPORTARI
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1. Directia Tranzactii Energie Electrica
1.1. Obiect de activitate
Directia Tranzactii Energie Electrica (DTEE) este directia specializata a SNN aflata in
subordinea Directorului General și coordonarea Directorului Financiar si are ca misiune
elaborarea strategiei si politicilor de actiune ale societatii pe piata de energie electrica si servicii
de sistem, precum si implementarea acestora – dupa aprobarea de catre conducerea Societatii avand ca principal obiect de activitate valorificarea productiei de energie electrica realizata la
CNE Cernavoda, in conditii de eficienta economica ridicata, pentru cresterea cifrei de afaceri si
a profitului Societatii, reprezentata in cadrul procesului Tranzactionarea energiei electrice;
asigura, in numele Societatii, interfata cu organismele care coordoneaza si monitorizeaza piata
de energie electrica si emite puncte de vedere si/sau opinii specifice activitatii de tranzactionare
a energiei electrice pentru reglementarile supuse dezbaterii publice.

1.1.1. Departamentul Contracte si Reglementari (DCR)
Emiterea, gestionarea si monitorizarea contractelor incheiate ca urmare a implementarii
strategiei de ofertare pe piata de energie electrica, cu urmatoarele procese principale:
-

Desfasurarea activitatilor specifice derularii contractelor de vanzare-cumparare energie
electrica pe baza strategiei de ofertare, inclusiv organizarea, actualizarea si gestionarea
evidentelor individuale care reflecta garantiile aferente contractelor incheiate

•

Centralizarea, monitorizarea si notificarea datelor aferente tranzactiilor cu energie
electrica incheiate pentru asigurarea raportarilor ce intra sub incidenta art. 225 din Legea
nr. 297/2004 privind piata de capital in vederea raportarii catre BVB/ASF
Respectarea si initierea / actualizarea procedurilor sau instructiuni interne, pentru
conformarea acestora cu legislatia in vigoare si stabilirea interfetelor externe si interne
cu sucursalele si cu celelalte compartimente din SNN

-

-

Elaborarea de note, rapoarte si informari privind pietele de energie electrica si
implementarea soluțiilor adecvate de monitorizare

1.1.2. Departamentul Trading si Raportari
Departamentul Trading si Raportari (DTR) are ca obiectiv asigurarea unui pret competitiv
asociat activitatii de tranzactionare a energiei electrice pe diferitele sectoare ale pietei, analiza
pietelor de energie electrica si commodities, precum si gestiunea riscurilor asociata
tranzactionarii, prin intermediul urmatoarelor procese principale:
-

Desfasurarea activitatilor de tranzationare a energiei electrica pe platformele OPCOM la
termen

-

Analiza evolutiei pietelor de energie si commodities din Romania si Europa

-

Gestiunea riscului de contraparte in timp real

-

Respectarea si initierea / actualizarea procedurilor sau instructiuni interne si stabilirea
interfetelor externe si interne cu sucursalele si cu celelalte compartimente din SNN

1.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
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1. In cadrul Procesului Tranzactionarea energiei electrice se realizeaza valorificarea productiei
de energie electrica a celor doua unitati ale Sucursalei CNE Cernavoda si adaptarea la
conditiile pietei de energie prin :
-

Vanzarea energiei, realizarea unei cifre de afaceri performante, corelata cu impunerile
legislative, precum si cu evolutia si caracteristicile cererii de energie electrica la nivel
national;

-

Achizitia energiei electrice conform prevederilor in vigoare pentru acoperirea necesarului
S.N. Nuclearelectrica astfel incat impactul cheltuielilor asupra bugetului sa fie limitat;

-

Asigurarea relatiilor de interfata cu organismele care coordoneaza si monitorizeaza piata de
energie electrica si cu structurile/compartimentele suport din cadrul societatii;

-

Eficientizarea gestionarii riscului cu respectarea reglementarilor privind functionarea pietei
de energie electrica.

2. In cadrul procesului Vanzarea energiei, realizarea unei cifre de afaceri performante, corelata
cu impunerile legislative, precum si cu evolutia si caracteristicile cererii de energie electrica
la nivel national se realizeaza implementarea strategiei si politicilor societatii privind
vanzarea de energie electrica, in urmatoarele domenii:
-

elaborarea planurilor de vanzare a energie electrice

-

activitatile aferente incheierii contractelor de vanzare a energiei electrice produse in cadrul
societatii

-

activitatile privind participarea societatii la pietele centralizate de energie (PZU, PI, PE,
PCCB-LE, Flex, PCCB-NC, PC-OTC etc.)

-

analizarea, avizarea si implementarea reglementarilor emise de ANRE si Operatorii pietelor
de energie pentru functionarea acestor Piete

-

derularea contractelor de vanzare-cumparare energie electrica tranzactionata de societate,
inclusiv urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale, atat de societate, ca producator si
furnizor, cat si de partenerii acesteia

-

activitatea de urmarire a evolutiei pietelor de energie din Romania si din Europa, cotatiilor
commodities, consum intern de energie etc, in scopul evaluarii cererii de cumparare, a
evolutiei preturilor, pentru intocmirea ofertelor de vanzare/cumparare ale SNN,
identificarea unor posibili parteneri contractuali in vederea vanzarii sau achizitiei de energie
electrica, pentru o gestiune imbunatatita a portofoliului si riscurilor comerciale

-

obtinerea si mentinerea licentelor ANRE din punct de vedere al activitatilor comerciale ale
societatii

-

relatiile cu partenerii contractuali, inclusiv cu consumatorii eligibili, precum si functionarea
sistemului de colectare a reclamatiilor si coordonarea rezolvarii acestora, informarea
consumatorilor eligibili asupra modificarilor de acte normative in domeniu

-

asistenta de specialitate si indrumare in sucursale, in domeniul contractarii de energie
electrica.
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3. In cadrul procesului Achizitia energiei conform prevederilor in vigoare pentru acoperirea
necesarului SNN astfel incat impactul cheltuielilor asupra bugetului sa fie cat mai limitat:
-

desfasoara activitatile aferente incheierii contractelor de cumparare a energiei electrice

-

activitatile privind participarea societatii la pietele centralizate de energie (PZU, PI, PE,
PCCB-LE, PCCB-NC, PC-OTC etc.)

-

derularea contractelor de vanzare-cumparare energie electrica tranzactionata de societate,
inclusiv urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale, atat de societate, ca producator si
furnizor, cat si de partenerii acesteia

4. In cadrul procesului Asigurarea relatiilor de interfata cu organismele care coordoneaza si
monitorizeaza piata de energie electrica si cu structurile/compartimentele suport din cadrul
societatii
5. In cadrul procesului privind interfetele externe ale societatii cu autoritatile de resort si
parteneri contractuali:
o Reprezinta societatea in raporturile operative cu organele centrale (Ministerul
Energiei, ANRE, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (“Transelectrica”) - Operatorul
Pietei de Echilibrare si S.C. Operatorul Pietei de Energie Electrica „OPCOM” S.A.
(“OPCOM”) si alte organisme din piata de energie: Asociația Furnizorilor de
Energie Electrică din România (AFEER), CIGA Energy etc.) in problematica
privind productia de energie electrica si de functionare a pietei de energie, prin
aplicarea prevederilor Procedurii DC-00-02 Interfete in desfasurarea activitatii de
tranzactionare a energiei electrice si a produselor conexe pe pietele de energie si
legislatiei aplicabile in vigoare
o Analizeaza, avizeaza si implementeaza reglementarile emise de ANRE si Operatorii
pietelor de energie pentru functionarea acestor piete
o Coordoneaza activitatea de intocmire a situatiilor si raportarilor specifice catre
conducerea societatii si catre autoritatile statului
-

Coordoneaza mentinerea legaturii operative cu principalii participanti la piata de energie,
asigura participarea unui reprezentant al departamentului la activitatea Consiliului
Consultativ al participantilor la piata angro, urmarind adaptarea activitatii la evolutiile de
pe piata de energie si, daca este cazul, revizuirea politicilor de vanzare a energiei produse
de societate

-

Coordoneaza si asigura documentatia solicitata in cadrul auditurilor efectuate de ANRE
sau alte autoritati, in societate sau sucursale, cu privire la respectarea conditiilor de licenta
si la implementarea reglementarilor tehnico-comerciale pentru piata de energie

-

Coordoneaza participarea la discutiile legate de dezbaterea propunerilor de reglementari
tehnico-economice privind piata de energie, la analizele privind evolutia si functionarea
acestei piete

-

Coordoneaza acordarea de asistenta de specialitate si de indrumare in sucursale pentru
implementarea reglementarilor tehnico-comerciale impuse prin conditiile licentelor
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eliberate de ANRE pentru societate, la derularea contractelor de energie electrica
gestionate de sucursale
6. In cadrul proceselor-suport desfasurate in cadrul SNN – Sediul Central
-

Coordoneaza actiunile privitoare la indeplinirea relatiilor de interfata ale DTEE pentru
stabilirea modului de lucru intre structurile/compartimentele interne ale S.N.
„Nuclearelectrica” S.A. – Sediul central (“SNN” sau “Societatea”) si Sucursala CNE
Cernavoda (“CNE”), pentru indeplinirea obligatiilor contractuale ce revin Societatii, in
calitate de vanzator de energie electrica, in legatura cu partenerii contractuali aplicand
prevederile Procedurii DC-00-02 Interfete in desfasurarea activitatii de tranzactionare a
energiei electrice si a produselor conexe pe pietele de energie:

-

Coordoneaza discutiile pentru solutionarea disputelor contractuale, in activitatile de
derulare a contractelor de tranzactionare a energiei electrice prin colaborarea cu Directia
Juridica pentru evaluarea si monitorizarea tranzactiilor specifice, necesare initierii actiunilor
in instanta

-

Colaboreaza cu Departmentul Comunicare si Afaceri Corporatiste pentru intocmirea
raportarilor curente catre BVB, conform art. 225 din Legea nr.297/2004 dupa incheierea
tranzactiilor pe piata reglementata sau piata concurentiala

-

Organizeaza activitatile pentru arhivarea documentelor intocmite in conformitate cu
reglementarile aplicabile in vigoare, luand masuri pentru:
a) pastrarea documentelor create sau detinute in conditii corespunzatoare de
asigurare impotriva distrugerii, degradarii si sustragerii;
b) gruparea anuala a documentelor in dosare potrivit problemelor si termenelor
stabilite, inventarierea si predarea lor la arhiva;
c) ca in situatia cand o persoana din subordine isi inceteaza raporturile de
activitate cu SNN, aceasta sa predea pe baza de proces-verbal superiorului
ierarhic, succesorului in functie sau unei comisii desemnate in acest sens documentele aflate in uz, create si primite in exercitarea functiei sale.

7. In cadrul procesului Eficientizarea gestionarii riscului cu respectarea reglementarilor
privind functionarea pietei de energie electrica.
8. In cadrul procesului Managementul Riscului: Coordoneaza activitatile de intrefata
prevazute in cadrul Procedurii DC-00-07 Ofertarea energiei electrice pe piata centralizata
PC-OTC, generate de colaborarea cu Directia Audit si Managementul Riscului pentru
stabilirea si implementarea de masuri destinate gestionarii riscului comercial la tranzactiile
cu energie electrica (criterii de acceptare clienti, prevedere de clauze contractuale specifice)
9. In cadrul procesului Suport Tehnic:
o Asigura analizarea si emiterea punctelor de vedere pentru avizarea unor
documentatii economice in CTES, din domeniul de activitate al departamentului sau
corespunzatoare specialitatii sale si participa (daca este cazul) la sedintele de avizare
organizate in cadrul Serviciului Tehnic
602

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
o Coordoneaza acordarea de asistenta de specialitate si de indrumare in sucursale
pentru implementarea reglementarilor tehnico-comerciale impuse prin conditiile
licentelor eliberate de ANRE pentru societate, la derularea contractelor de energie
electrica gestionate de sucursale
10. In cadrul Procesului Evaluarea Sistemului de Management:
-

Respecta prevederile si intocmeste autoevaluarea conform documentatiei specifice
Sistemului de management (politici, manual, instructiuni etc.) aplicabile in SNN Sediul
central

11. In cadrul Procesului Controlul documentelor si inregistrarilor:
-

Realizeaza si/sau coordoneaza intocmirea de proceduri/instructiuni specifice activitatii
DTEE sau unor activitati de interfata cu alte servicii din SNN Executiv, cu sucursalele, sau
cu alte organizatii

12. In cadrul procesului Organizare si responsabilitati:
-

Repartizeaza sarcinile curente, defineste sarcinile de perspectiva si organizeaza munca
subordonatilor pentru a asigura folosirea cat mai eficienta a resurselor umane in scopul
perfectionarii activitatii in baza experientei dobandite

-

Urmareste si asigura, conform cu atributiile sale, indeplinirea angajamentelor reciproce ale
administratiei si salariatilor, prevazute in contractul colectiv de munca, in raport cu membrii
departamentului

-

intocmeste documentatia necesara referitoare la: actualizarea structurii organizatorice/
ROF-ului/ fiselor de post, recrutarea/ selectionarea/ angajarea/ promovarea personalului,
integrarea noilor angajati, intocmirea si furnizarea pontajului, fundamentarea si
monitorizarea indicatorilor de performanta, evaluarea rezultatelor personalului, pregatirea
si perfectionarea personalului etc..

13. In cadrul procesului Audit public intern: Coordoneaza activitatile pregatitoare pentru
efectuarea misiunilor de audit dispuse de managementul societatii in societate sau sucursale,
privitor la respectarea conditiilor de licenta si implementarea reglementarilor tehnicocomerciale specifice pentru piata de energie
14. In cadrul procesului Control financiar de gestiune:
-

Coordoneaza actiunile specifice emiterii de facturi pentru energia electrica produsa si
vanduta si pentru activitatile conexe colectarii veniturilor, cu respectarea prevederilor
impuse prin proceduri si prin reglementarile specifice in vigoare

15. In cadrul procesului de achizitii:
-

furnizeaza la sfarsit de an necesarul de achizitii pentru intocmirea Programului Anual de
Achizitii Sectoriale (PAAS) pentru anul urmator

-

intocmeste documentatia pentru initierea achizitiei/ atribuirea si derularea contractelor de
achizitii
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16. In cadrul procesului Managementul resurselor umane – Calificarea si instruirea
personalului:
-

Efectueaza propuneri de pregatire si perfectionare pentru personalul din subordine

17. In cadrul Procesului Management IT si telecomunicatii:
-

Solicita asistenta de specialitate pentru datele ce tin de infrastructura IT

-

Solicita achizitia de aplicatii pentru desfasurarea optima a activitatii DTEE si furnizeaza
suport tehnic in procesul de achizitie/implementare

18. In cadrul procesului activitatilor in domeniul SSM:
-

participa la instruiri si testari periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca

-

intretine si actualizeaza fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in
munca

16. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;

-

identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;

-

contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;

17. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
-

evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;

-

face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;

-

identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;

-

intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;

-

stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;

-

emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;

-

stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;

-

identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;

-

efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
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analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
-

implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.

-

elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.

1.2.1 Departamentul Contracte si Reglementari (DCR)
A. Procese principale
1. In cadrul procesului DTEE privind Vanzarea energiei, realizarea unei cifre de afaceri
performante, corelata cu impunerile legislative, precum si cu evolutia si caracteristicile
cererii de energie electrica la nivel national, prin:
Desfasurarea activitatilor specifice derularii contractelor de vanazare-cumparare energie
electrica pe baza strategiei de ofertare, inclusiv organizarea, actualizarea si gestionarea
evidentelor individuale care reflecta garantiile aferente contractelor incheiate
2. In cadrul procesului de Organizare interna a activitatii
-

coordonarea si gestionarea activitatilor aferente incheierii tuturor contractelor de vanzare a
energiei electrice produse de Societate pe piata de energie (contracte reglementate, contracte
atribuite prin licitatii pe pietele centralizate, dupa caz), precum si a contractelor de
cumparare energie electrica de catre SNN

-

derularea contractelor incheiate, emiterea de facturi pentru energia electrica produsa si/sau
vanduta si pentru serviciile prestate si urmarirea colectarii veniturilor conform contractelor
/ tranzactiilor si reglementarilor aplicabile, gestionarea formalitatilor pentru achitarea
facturilor primite pentru energia electrica achizitionata, inclusiv determinarea volumului
penalitatilor contractuale in cazul neindeplinirii de catre partener a obligatiilor din contract

-

crearea bazelor de date pentru a oferi imaginea de ansamblu a performanţei şi eficienţei
activitatii desfasurate in activitatea de contractare

-

crearea unor relații durabile cu partenerii contractuali (monitorizare intarzieri la plata,
rezilieri, cote din vanzari totale etc.)

3.

In cadrul procesului Managementul resurselor financiare:

-

initiaza constituirea garantiilor bancare aferente tipurilor de contracte aflate in
responsabilitate

-

urmareste achitarea, conform contractelor, a facturilor primite pentru energia cumparata sau
pentru serviciile prestate pentru Societate de alti participanti la piata de energie

-

acorda sprijinul de specialitate sucursalelor societatii in activitatea acestora de contractare a
energiei electrice pe care o achizitioneaza din retelele electrice in calitate de consumatori si
de derulare a contractelor respective
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-

-

-

asigura informatiile necesare pentru Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii in
vederea intocmirii rapoartelor si comunicarilor SNN centralizeaza, monitorizeaza si
notifica datele aferente tranzactiilor incheiate pentru asigurarea raportarilor catre BVB
intocmeste rapoarte trimsetriale/ semestriale de analiza si verificare a tranzactiilor cu
energie electrica raportate prin rapoartele curente in conformitate cu prevederile art. 82 din
Legea nr. 24/2017;
Elaborarea de note, rapoarte si informari privind pietele de energie electrica si
implementarea soluțiilor adecvate de monitorizare

4. In cadrul procesului de consultanta juridica:
-

susținerea intregului volum de date si mentinerea acestuia in cadrul legislativ in vigoare

-

colaboreaza in baza reglementarilor si procedurilor interne in vigoare cu Directia Juridica
pentru initierea actiunilor in instanta si asistenta pentru reprezentarea societatii in fata
instantelor de judecata pentru rezolvarea diferendelor contractuale care nu s-au rezolvat pe
cale amiabila sau prin arbitrajul unei terte parti acceptate de partenerii contractuali

-

In cadrul procesului comunicare:gestioneaza comunicarile DTEE cu autoritatile

5. In cadrul procesului Asigurarea relatiilor de interfata cu organismele care coordoneaza si
monitorizeaza piata de energie electrica si cu structurile/compartimentele suport din cadrul
societati, prin respectarea si initierea / actualizarea procedurilor sau instructiunilor interne
si stabilirea interfetelor externe si interne cu sucursalele si cu celelalte compartimente din
SNN:
-

Respectarea si initierea / actualizarea procedurilor sau instructiuni interne pentru
conformarea acestora cu legislatia in vigoare si stabilirea interfetelor externe si interne cu
sucursalele si cu celelalte compartimente din SNN
o monitorizeaza si asigura prelungirea termenului de valabilitate a licentelor ANRE,
precum si a Conventiilor incheiate cu administratorii pietelor in care se desfasoara
tranzactii cu energie electrica, sau tranzactii asociate, de catre SNN, precum si
urmarirea respectarii cerintelor din licente si prevederilor din conventii
o participa la analiza propunerilor si intocmirea punctelor de vedere privind
reglementarile pentru piata de energie, initiate de diferitele autoritati/institutii cu
atributii in domeniu (ministere, ANRE, Operatorul Comercial sau alti operatori de pe
piata de energie), in vederea imbunatatirii organizarii si functionarii pietei de energie
electrica in Romania, colaborarea, dupa caz, cu celelalte departamente din SNNExecutiv si cu sucursalele societatii, pentru emiterea unui punct de vedere comun
o participa la sedinte/grupuri de lucru cu caracter tehnic organizate intern sau de catre
autoritatile de reglementare/ operatori piata
o implementeaza cerintele impuse de legislatia in vigoare in proceduri si instructiuni
interne si stabileste interfete externe si interne cu sucursalele si cu celelalte
compartimente din SNN
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o participa la actiuni de cooperare, forumuri de dezbateri, schimburi de experienta etc.
in tara si strainatate, privind dezvoltarea pietei de energie si cerintele puse
producatorilor
nucleari in legatura cu aceasta dezvoltare
6. In cadrul procesului Eficientizarea gestionarii riscului cu respectarea reglementarilor
privind functionarea pietei de energie electrica.
7. In cadrul procesului Managementul Riscului:
-

colaboreaza cu structurile interne abilitate pentru stabilirea si implementarea de masuri
destinate gestionarii riscului comercial la tranzactiile cu energie electrica (criterii de
acceptare clienti, prevedere de clauze contractuale specifice, etc.)

B. Procese secundare
In indeplinirea obiectului de activitate, DCR desfasoara activitati conexe prezentate in cadrul
proceselor secundare domeniului activitate al DTEE, prin contributia sa specifica in indeplinirea
cerintelor specificate, in cadrul urmatoarelor procese:
-

Organizare si responsabilitati

-

Evaluarea sistemului de Management

-

Controlul documentelor si inregistrarilor

-

Achizitii

-

Managementul resurselor umane – Calificarea si instruirea personalului

-

Management IT si telecomunicatii

-

Activitatilor in domeniul SSM

In cadrul procesului Tranzactionarea energiei electrice, Coordonatorul de proiect are ca obiect
de activitate identificarea oportunitatilor de implementare a diferitelor proiecte la nivelul
directiei ce vor avea ca rezultat imbunatatirea obiectului de activitate propriu directiei.
Pentru indeplinirea obiectului de activitate, coordonatorul de proiect are urmatoarele sarcini si
atributii:
-

dezvolta strategia si procedurile interne pentru eventuala accesare a altor piete de energie
electrica

-

imbunatateste procedurile interne de accesare a pietelor de energie electrica pe care SNN
deja activeaza

-

evalueaza alinierea procedurilor interne cu reglementarile legislatiei in vigoare in ceea ce
priveste tranzactionarea de energie electrica pe pietele specifice

-

participa la elaborarea, implementarea, dezvoltarea si coordonarea proiectelor noi din cadrul
directiei (intocmire documente de achizitie, elaborare proceduri noi de lucru, asigura
interfata cu departamentele interne implicate etc)
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-

propune actiuni pentru dezvoltarea si imbunatatirea proiectelor din cadrul directiei

-

initiaza si implementeaza metodologiile si politicile necesare in dezvoltarea de proiecte la
nivelul directiei

A. Procese principale
1. In cadrul procesului Vanzarea energiei, realizarea unei cifre de afaceri performante, corelata
cu impunerile legislative, precum si cu evolutia si caracteristicile cererii de energie electrica
la nivel national:
-

initiaza si implementeaza metodologiile si politicile necesare in dezvoltarea de proiecte la
nivelul directiei

-

acorda suport informational si logistic pentru dezvoltarea activitatii de furnizare si
distributie de energie electrica (inclusiv, dar fara a se limita la intocmirea draft-urilor de
contracte de distributie si furnizare energie electrica aplicabile SNN)

-

intocmeste, elaboreaza si organizeaza toate aspectele specifice fiecarei etape de
tranzactionare aflate in responsabilitate, in conformitate cu prevederile procedurilor si
instructiunilor interne

-

coordoneaza, gestioneaza si actualizeaza ansamblul de activitati aferente contractelor EFET
– European Federation of Energy Traders din portofoliul DTEE

2. In cadrul procesului Asigurarea relatiilor de interfata cu organismele care coordoneaza si
monitorizeaza piata de energie electrica si cu structurile/compartimentele suport din cadrul
societatii
-

In cadrul procesului privind interfetele externe ale societatii cu autoritatile de resort si
parteneri contractuali:
o prezinta propuneri si comentarii la proiectele de reglementari aflate in faza “document
de discutie”
o intocmeste documente oficiale (adrese, raportari etc)
o participa la discutii, intalniri, conferinte etc pe baza de imputernicire emisa de catre
superiorul ierarhic
o întocmeşte contractele de tip EFET, gestioneaza procesul de negociere a acestora cu
Partenerii, monitorizează derularea şi gestionează toate tranzacţiile fiecărui contract
încheiat cu partenerii
o monitorizează permanent numarul partenerilor de contract
o asigura interfata cu operatorul pietei de energie electrica (OPCOM) cu privire la
contractele in derulare si cu privire la indeplinirea obligatiilor ce deriva din
reglementarile legale

608

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
o analizeaza si implementeaza legislatia principala si secundara aplicabila propriului
domeniu de activitate
o gestioneaza contractele incheiate cu Partenerii din punct de vedere administrativ,
financiar

-

In cadrul proceselor-suport desfasurate in cadrul SNN – Sediul Central
o Interfata cu Departamentul Avizare si legalitate Documente, Directia Juridica:
✓ solicita asistenta de specialitate cu privire la clauzele contractuale pentru
negocierea contractelor EFET si cu privire la alte contracte aflate in derulare
✓ solicita asistenta de specialitate referitoare la orice alte documentele aferente
activitatii desfasurate (acte aditionale, notificari, acorduri, protocoale conexe
contractelor etc.)
✓ solicita aviz final pentru adresele oficiale inaintate autoritatilor (ANRE,
Ministerul Energiei etc) si pentru orice tip de document inainte de initierea
procesului de semnare al acestuia
✓ solicita asistenta de specialitate cu privire la reglementarile legale in vigoare
aplicabile propriului domeniu de activitate

o Interfata cu Directia Financiara:
✓ solicita asistenta de specialitate cu privire la clauzele contractuale pentru
negocierea contractelor EFET si cu privire la alte contracte aflate in derulare
✓ solicita asistenta de specialitate referitoare la orice alte documentele aferente
activitatii desfasurate
✓ intocmeste facturi si preia informatii legate de incasari
✓ ofera asistenta de specialitate in domeniul propriu de activitate
✓ monitorizeaza incasarea creantelor
✓ gestioneaza facturile emise de Parteneri, in cazul achizitiilor
✓ urmăreşte încasarea facturilor la scadenţă şi în caz de necesitate, calculează
penalităţile aplicabile şi le facturează, în conformitate cu procedurile interne în
vigoare

o

Interfata cu Serviciul Managementul Riscului:
✓ solicita efectuarea analizelor de risc pentru contrapartidele noi sau existente
✓ monitorizeaza si asigura incadrarea in limitele de credit/ expunere aprobate,
pentru fiecare contrapartida si grup
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✓ monitorizeaza si raporteaza depasirile limitelor de credit/ expunere aprobate
pentru fiecare contrapartida sau grup
✓ administreaza si monitorizeaza garantiile si valabilitatea acestora
✓ monitorizeaza incasarea creantelor
✓ solicita revizuirea bonitatii/ riscului de credit al contrapartidelor existente in
cazul in care considera necesar, suplimentar fata de revizuirile periodice
✓ urmareste si administreaza riscul de concentrare pe contrapartida
✓ transmite catre SMR istoricul relatiei cu potentialul Partener (daca exista)
Interfata cu Departamentul Achizitii:
✓ intocmeste documentatii specifice pentru atribuirea de contracte aferente proiectelor noi
din cadrul DTEE
✓ gestioneaza prelungirea contractelor deja existente la nivel DTEE
✓ ofera asistenta de specialitate si lamuriri pentru documentatia depusa, in caz de nevoie

3. In cadrul procesului Eficientizarea gestionarii riscului cu respectarea reglementarilor
privind functionarea pietei de energie electrica.
✓ asigura intrefata cu Serviciul Managementul Riscului cu privire la sarcinile atribuite prin
Procedura DC-00-07 Ofertarea energiei electrice pe piata centralizata PC-OTC

1.2.2. Departamentul Trading si Raportari
A. Procese principale
1. In cadrul procesului DTEE privind Vanzarea energiei, realizarea unei cifre de afaceri
performante, corelata cu impunerile legislative, precum si cu evolutia si caracteristicile
cererii de energie electrica la nivel national, si a procesului DTEE privind Achizitia energiei
electrice conform prevederilor in vigoare pentru acoperirea necesarului
S.N.Nuclearelectrica astfel incat impactul cheltuielilor asupra bugetului sa fie limitat prin:
-

Desfasurarea activitatilor de tranzationare a energiei electrica pe platformele OPCOM la
termen:
-

In cadrul procesului de Organizare a activitatii de tranzactionare:
✓ adaptarea in timp real a ofertarii (pret/produse) pe platformele OPCOM in functie
de modificarile cotatiilor si fundamentelor locale si internationale in vederea
optimizarii rezultatelor financiare
✓ identificarea produselor ce ofera marjele de profit ridicat
✓ monitorizarea incadrarii in limitele maxime de contractare
✓ monitorizarea comportamentului de ofertare al competitorilor la piata
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✓ comunicarea cu OPCOM referitor la actiunile/procesele operative asociate DTR
in conformitate cu procedurile interne
✓ crearea unor relații durabile cu partenerii contractuali
✓ identificarea unor posibili parteneri contractuali in vederea vanzarii sau achizitiei
de energie electrica
✓ diversificarea activitatii de tranzacţionare prin extinderea acesteia inclusiv la
activitati de trading, precum si explorarea oportunitatilor oferite de produsele
conexe energiei electrice
-

Analiza evolutiei pietelor de energie si commodities din Romania si Europa
In cadrul procesului de Organizare activitatii de analiza a pietelor:
✓ crearea de baze de date pentru preturile pietelor relevante din Europa, cotatiile
forward si future ale energie si commodities, datelor de consum, productie per
resurse, prognoze regenerabile etc
✓ monitorizarea permanenta a evolutiei pietelor de energie din Romania si din
Europa, a cotatiilor commodities, consum intern de energie etc, in scopul evaluarii
cererii de cumparare, a evolutiei preturilor etc.
✓ crearea de aplicatii VBA de automatizare a proceselor operative de actualizare a
bazelor de date
✓ urmarirea permanenta a stirilor relevante pentru activitatea DTEE furnizate de
Reuters, AFEER etc

-

Gestiunea riscului de contraparte in timp real

-

Managementul riscului:
✓ crearea si actualizarea bazelor de date automatizate pentru monitorizarea in timp
real a disponibilului de tranzactionat (limite de credit) cu fiecare partener eligibil
pe PC-OTC
✓ determinarea necesarului de garantare ce trebuie constituit de catre parteneri

2. In cadrul procesului Asigurarea relatiilor de interfata cu organismele care coordoneaza si
monitorizeaza piata de energie electrica si cu structurile/ compartimentele suport din cadrul
societati, prin respectarea si initierea/ actualizarea procedurilor sau instructiunilor interne
si stabilirea interfetelor externe si interne cu sucursalele si cu celelalte compartimente din
SNN:
-

Respectarea si initierea / actualizarea procedurilor sau instructiuni interne si stabilirea
interfetelor externe si interne cu sucursalele si cu celelalte compartimente din SNN:
✓ participarea la analiza propunerilor si intocmirea punctelor de vedere privind
reglementarile pentru piata de energie, initiate de diferitele autoritati/institutii cu
atributii in domeniu (ministere, ANRE, Operatorul Comercial sau alti operatori de
pe piata de energie), in vederea imbunatatirii organizarii si functionarii pietei de
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energie electrica in România, colaborarea, dupa caz, cu celelalte departamente din
SNN-Executiv si cu sucursalele societatii, pentru emiterea unui punct de vedere
comun
✓ participarea la sedinte/grupuri de lucru cu caracter tehnic organizate intern sau de
catre autoritatile de reglementare/ operatori piata
✓ participarea la actiuni de cooperare, forumuri de dezbateri, schimburi de
experienta etc in tara si strainatate, privind dezvoltarea pietei de energie si cerintele
puse producatorilor nucleari in legatura cu aceasta dezvoltare
3. In cadrul procesului Eficientizarea gestionarii riscului cu respectarea reglementarilor
privind functionarea pietei de energie electrica.
-

In cadrul procesului Managementul Riscului:
✓ colaboreaza cu structurile interne abilitate pentru stabilirea si implementarea de
masuri destinate gestionarii riscului comercial la tranzactiile cu energie electrica
(criterii de acceptare clienti, prevedere de clauze contractuale specifice etc.)

B. Procese secundare
In indeplinirea obiectului de activitate, DTR desfasoara activitati conexe prezentate in cadrul
proceselor secundare domeniului activitate al DTEE, prin contributia sa specifica in indeplinirea
cerintelor specificate, in cadrul urmatoarelor procese:
-

Organizare si responsabilitati

-

Evaluarea sistemului de Management

-

Controlul documentelor si inregistrarilor

-

Achizitii

-

Managementul resurselor umane – Calificarea si instruirea personalului

-

Management IT si telecomunicatii

-

Activitatilor in domeniul SSM

1.2.3 SERVICIUL NOTIFICARI SI RAPORTARI
A. Procese principale
1. In cadrul procesului DTEE privind Vanzarea energiei, realizarea unei cifre de afaceri
performante, corelata cu impunerile legislative, precum si cu evolutia si caracteristicile
cererii de energie electrica la nivel national, si a procesului DTEE privind Achizitia energiei
electrice conform prevederilor in vigoare pentru acoperirea necesarului
S.N.Nuclearelectrica astfel incat impactul cheltuielilor asupra bugetului sa fie limitat prin:
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-

Desfasurarea activitatilor de tranzationare a energiei electrica pe platformele spot ale
OPCOM, in cadrul procesului de Organizare a activitatii de tranzactionare
✓ efectueaza tranzactiile cu energie pe Piata pentru Ziua Urmatoare si pe Piata
Intrazilnica, pentru cumparare si/sau vanzare de energie, in vederea echilibrarii
intre cantitatea de energie care trebuie vanduta, conform obligatiilor contractuale
si cantitatea de energie prognozata a fi produsa sau achizitionata conform
procedurii DC-00-04 si DC-00-06

-

Desfasurarea activitatilor de notificare/ofertare in platforma Pietei de Echilibrare, in
cadrul procesului de notificare/ofertare in platforma Pietei de Echilibrare:
✓ elaborarea planurilor de vanzare a energiei electrice produse de Societate pentru
diferite orizonturi de timp si pe diferitele sectoare ale pietei de energie, in corelare
cu programele de productie ale CNE Cernavoda
✓ gestioneaza unitar la nivel de IBD a tranzactiilor SNN pe piata de energie electrica,
a prognozei de productie si a celei realizate pentru unitatile CNE si pentru membrii
PRE gestionat de SNN pentru care a preluat responsabilitatea echilibrarii
✓ transmite declaratiile de disponibilitate pentru unitatile CNE si a notificarilor
fizice (programul privind productia neta a unitatilor CNE, schimburile bloc si
consumul de energie electrica aferent contractelor incheiate de catre SNN)
conform procedurii DC-00-02.01 si pentru membrii PRE gestionat de SNN pentru
care a preluat responsabilitatea echilibrarii
✓ inainteaza ofertele si participa la Piata de Echilibrare, corespunzator cu
functionarea celor 2 unitati dispecerizabile de la CNE Cernavoda si conform
regulilor stabilite de ANRE si de Operatorul Pietei de Echilibrare/ Operatorul de
Transport si Sistem, intocmeste sau verifica facturile aferente acestei piete

-

Desfasurarea activitatii de administrare a PRE, in cadrul procesului de administrare a PRE:
✓ realizeaza decontarea interna pentru membrii PRE constituit de SNN
✓ in cazul delegarii responsabilitatii echilibrarii de catre SNN, asigura initierea
procesului de delegare a responsabilitatii echilibrarii cu ajutorul Departamentului
Achizitii, printr-o procedura concurentiala si asigura comunicarea operativa cu
PRE din care face parte, conform contractului de prestare servicii in vigoare
✓ verifica notele de informare/facturile emise pentru PPE SNN pentru dezechilibrele
inregistrate, facturile pentru energia de echilibrare si cele aferente redistribuirii
costurilor/veniturilor pe piata de echilibrare, asigura facturarea si acorda viza bun
de plata
✓ evalueaza centralizat beneficiile participarii in cadrul PRE conform decontarilor
lunare
✓ reprezinta Societatea, pentru domeniul specific de activitate, in relatia cu
Operatorul Comercial al pietei de energie, cu Operatorul Pietei de Echilibrare, cu
operatorii de masurare energie etc., cu autoritatile/ organizatiile care
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monitorizeaza piata de energie electrica si realizeza managementul energetic la
nivelul sistemului electroenergetic national, precum si in diverse alte organisme
consultative sau in actiuni privind functionarea coordonata a producatorilor,
respectiv a participantilor la piata de energie electrica
✓ coordoneaza si gestioneaza activitatile aferente incheierii conventiilor/
acordurilor/ contractelor asociate activitatii de tranzactionare a energiei electrice,
pentru transport, pentru eventuale servicii de sistem, pentru achizitia de certificate
verzi etc.
2. In cadrul procesului Asigurarea relatiilor de interfata cu organismele care coordoneaza si
monitorizeaza piata de energie electrica si cu structurile/compartimentele suport din
cadrul societatii
-

In cadrul procesului privind interfetele externe ale societatii cu autoritatile de resort si
parteneri contractuali:
✓ intocmeste situatiile si raportarile specifice catre conducerea Societatii si catre
autoritati ale statului/ ACER privind datele referitoare la productia de energie
electrica, la contractarea acesteia, la sumele facturate si incasate sau platite,
aferente tranzactiilor cu energie electrica pe piata de energie
✓ analizeaza, avizeaza si implementeaza reglementarile emise de ANRE si
Operatorii pietelor de energie pentru functionarea acestor Piete
✓ asigura informatiile necesare pentru Departamentul Raportari Financiare si Buget
in vederea intocmirii de catre acestea a rapoartelor si comunicarilor SNN catre
organizatii si persoane din exterior
✓ asigura documentatia solicitata in cadrul auditurilor efectuate de ANRE sau alte
autoritati, in societate sau sucursale, cu privire la respectarea conditiilor de licenta
si la implementarea reglementarilor tehnico-comerciale pentru piata de energie.
✓ participa la discutiile legate de dezbaterea propunerilor de reglementari tehnicoeconomice privind piata de energie, la analizele privind evolutia si functionarea
acestei Piete
3. In cadrul procesului Eficientizarea gestionarii riscului cu respectarea reglementarilor
privind functionarea pietei de energie electrica.

-

In cadrul procesului Managementul Riscului:
✔ monitorizeaza limitele de credit in relatia cu partenerii SNN pe PC-OTC si valoarea
garantiilor necesare a fi constituite de acestia
✔ colaborareaza cu Directia Audit si Managementul Riscului pentru stabilirea si
implementarea de masuri destinate gestionarii riscului comercial la tranzactiile cu energie
electrica (criterii de acceptare clienti, prevedere de clauze contractuale specifice,
optimizarea structurii PRE – Partii Responsabile cu Echilibrarea etc.)
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4. In cadrul procesului de initiere/ actualizare a procedurilor sau instructiunilor interne si
stabilirea interfetelor externe si interne cu sucursalele si cu celelalte compartimente din
SNN:
-

Respectarea si initierea/ actualizarea procedurilor sau instructiunilor interne si stabilirea
interfetelor externe si interne cu sucursalele si cu celelalte compartimente din SNN:
✓ participa la analiza propunerilor si intocmirea punctelor de vedere privind
reglementarile pentru piata de energie, initiate de diferitele autoritati/institutii cu
atributii in domeniu (ministere, ANRE, Operatorul Comercial sau alti operatori de pe
piata de energie), in vederea imbunatatirii organizarii si functionarii pietei de energie
electrica in Romania, colaborarea, dupa caz, cu celelalte departamente din SNNExecutiv si cu sucursalele societatii, pentru emiterea unui punct de vedere comun
✓ participa la sedinte/grupuri de lucru cu caracter tehnic organizate intern sau de catre
autoritatile de reglementare/ operatori piata;
✓ participa la actiuni de cooperare, forumuri de dezbateri, schimburi de experienta etc. in
tara si strainatate, privind dezvoltarea pietei de energie si cerintele puse producatorilor
nucleari in legatura cu aceasta dezvoltare;
✓ participa la analiza si avizarea documentatiilor tehnico-economice care privesc
probleme cu implicatii asupra producerii de energie electrica sau termica la CNE
Cernavoda si posibilitatilor de valorificare a acesteia pe piata
✓ colaboreaza cu Directia Juridica si Afaceri Corporatiste pentru evaluarea si
monitorizarea tranzactiilor specifice initierii actiunilor in instanta

B. Procese secundare

In indeplinirea obiectului de activitate, SNR desfasoara activitati conexe prezentate in cadrul
proceselor secundare domeniului activitate al DTEE, prin contributia sa specifica in indeplinirea
cerintelor specificate, in cadrul urmatoarelor procese:
-

Organizare si responsabilitati

-

Evaluarea sistemului de Management

-

Controlul documentelor si inregistrarilor

-

Achizitii

-

Managementul resurselor umane – Calificarea si instruirea personalului

-

Management IT si telecomunicatii

-

Activitatilor in domeniul SSM
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CAPITOLUL XIII– COMUNICARE SI RELATII CU
INVESTITORII
1. DEPARTAMENTUL
EXECUTIV

COMUNICARE SI RELATII CU INVESTITORII – SNN
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1. Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii
1.1.

Obiect de activitate

Departamentul de Comunicare si Relatii cu Investitorii gestioneaza comunicarea externa si
interna si relatiile cu investitorii, partea de piata de capital si gestionarea cooperariilor interne
si international in baza statutului SNN de membru in diferite organizatii interne si
internationale.
Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii este condus de un Sef Departament si este
in subordinea directa a Directorului General.

1.2.

Atributii, Competente, Responsabilitati

In cadrul procesului de comunicare, DCRI are urmatoarele atributii:
1. Comunicare externa:
- Utilizarea tuturor tehnicilor si tacticilor de comunicare externa pentru asigurarea indeplinirii
obiectivelor SMART asumate prin Strategia de Comunicare;
- Analiza perceptiei diferitelor categorii si segmente de populatie pe baza de sondaje de opinie,
evaluarea cantitativa si calitativa a mesajelor segmentelor de interrelationare in mass media,
evaluarea cantitativa si calitativa a productiilor massmedia;
- Analiza cantitativa si calitativa a indicatorilor si subindicatorilor de imagine a companiei
integrat analizei cantitative si calitative a productiilor massmedia;
- Integrarea rezultatelor analizelor pe tipuri de imagine;
- Analiza factorilor de influenta politici, sociali, demografici asupra categoriilor si segmentelor
de public;
- Cresterea si protejarea imaginii si reputatiei companiei;
- Cresterea nivelului de acceptanta al categoriilor si segmentelor de public;
- Pozitionarea companiei in piata energetica si de capital ca fiind un actor de incredere cu
potential de crestere;
- Dezvoltarea relatiilor cu institutii, organisme interne si internationale pentru cresterea
gradului de sustinere a companiei;
- Dezvoltarea relatiilor cu massmedia pentru preluarea exacta si la timp a comunicatelor
companiei, protejarea proactiva impotriva campaniilor anti, utilizarea massmedia ca mijloc
eficient de comunicare catre publicul larg si alte segmente relevante de public;
- Gestioneaza si actualizeaza, din punct de vedere editorial si grafic, paginile de Internet si
Intranet ale Societatii, pe baza informatiilor si/sau la solicitarea structurilor organizatorice de
specialitate din cadrul Societatii, dupa caz;
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- Realizarea de machete de presa, advertoriale, articole, interviuri, materiale vizuale de
promovare a imaginii companiei si difuzarea acestora prin intermediul mass-media;
- Asigurarea de training in comunicare;
- Asigurarea functiei de audit in comunicare la sucursale.
2. Comunicare interna
-

Utilizarea tuturor tehnicilor si tacticilor de comunicare interna pentru a asigura un flux de
comunicare coerent si facil, lucrul in echipa, feedback, formarea de grupuri de lucru
interdepartamentale si Sediul Central - Sucursale, cresterea nivelului de satisfactie si
motivare;

-

Analiza nivelului de satisfactie al angajatilor in ceea ce priveste comunicarea, alinierea la
obiectivele strategice ale organizatiei si culturii organizationale prin sondaje de opinie si
intalniri de lucru;

-

Evaluarea nivelului de integrare in cadrul organizatiei si nivelul aferent de satisfactie aferent
sarcinilor si responsabilitatilor;

-

Analiza eficientei fluxului de comunicare;

-

Dezvoltarea comunicarii pe verticala si orizontala, cu accent pe comunicarea interpersonala
si oferirea de feedback;

-

Dezvoltarea comunicarii interdepartamentale prin procedeul de conducere a ideilor axat pe
criteriul importantei impactului;

-

Cresterea nivelului de satisfactie in munca prin cresterea nivelului de descentralizare si
responsabilizare;

-

Asigurarea accesului la informatii care deriva din planul de business al companiei prin
mijloacele de comunicare interne (website, intranet, e-mail);

-

Asigurarea de suport in dezvoltarea comunicarii;

-

Asigurarea functiei de audit in comunicare in sucursale.

3. Comunicarea cu actionarii/investitorii/analistii
-

Realizarea comunicarii cu investitorii: intalniri cu actionarii si investitorii, organizarea de
conferinte si briefing-uri de presa, intalniri private cu actionarii, videoconferinte,
gestionarea sectiunii special dedicate relatiei cu investitorii de pe site-ul companiei,
facilitarea accesului si orice informatii relevante asupra activitatilor companiei si rapoartelor
elaborate de aceasta, comunicarea politicilor de guvernanta corporativa ale companiei,
comunicarea informatiilor cu impact atat asupra companiei, cat si asupra actionarilor si
investitorilor;

-

Trimiterea rapoartelor prevazute in legislatia in vigoare catre organismele competente
(BVB, ASF, Monitorul Oficial), publicarea in presa a informatiilor destinate investitorilor,
organizarea AGEA si AGOA SNN;
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-

Asigura publicarea in Monitorul Oficial a convocatoarelor Adunarilor Generale ale
Actionarilor Societatii si completarilor la acestea;

-

Arhivarea si organizarea documentelor cu privire la organizarea Adunarilor Generale ale
Actionarilor;

-

Analiza comentariilor analistilor si investitorilor referitoare la piata de capital in general si
SNN, in special;

-

Analiza produselor media dedicate pietei de capital cu impact asupra evolutiei actiunilor
SNN si a pozitionarii SNN pe piata de capital;

-

Analiza economico-financiara comparativa si analiza modului de raportare a emitentilor,
companii cu capital de stat, pentru o pozitionare cat mai avantajoasa a SNN;

-

Dezvoltarea relatiilor si comunicarii cu investitorii/analistii/actionarii prin raportarea
conform legislatiei pietei de capital, realizata corespunzator statutului optim de pozitionare
a companiei, informari la cerere si comunicare controlata unidirectionala catre acestia
realizata de 3 ori pe an;

-

Utilizarea feedback-ului obtinut din piata pentru imbunatatirea constanta a relatiilor cu
investitorii/analistii/actionarii;

-

Adaptarea produselor de comunicare pe principiul “nevoii de a stii” a
investitorilor/analistilor/actionarilor, cu structurarea adecvata a continutului si transmiterii
mesajului;

-

Reactia proactiva in informare si comunicare pentru a le permite acestora formularea de
opinii pertinente direct de la sursa despre trend-ul de dezvoltare si pozitionare in piata;

-

Reactie prompta la zvonuri lansate in piata si contracararea acestora prin informatie cu grad
inalt de acuratete, comunicata direct investitorilor/actionarilor/ analistilor, nu prin
intermediar;

-

Realizarea identitatii de brand in toate tipurile de raportare, conform legislatiei pietei de
capital.

4. Mentinerea relatiilor de colaborare in domeniul nuclear
-

Mentinerea si dezvoltarea relatiilor de cooperare si colaborare privind domeniul nuclear cu
partenerii externi selectati strategic de conducerea SNN;

-

Coordonarea participarii specialistilor SNN la diverse manifestari externe si interne cu
caracter international, inclusiv organizarea actiunilor implicand delegatii din strainatate, in
cooperare cu directiile si serviciile de specialitate din cadrul SNN si sucursalele
subordonate;

-

Organizarea deplasarilor externe (obtinerea avizelor si aprobarilor pentru deplasarile
externe in interes de serviciu pentru personalul Societatii si gestionarea rapoartelor de
deplasare, relatia cu firmele de turism privind deplasarile externe, asigurarea biletelor de
avion/tren etc.);

-

Organizarea bazei de date privind deplasarile externe;
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-

Raportarea, la solicitarea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii, a datelor
privind vizitele in strainatate si vizitele delegatiilor straine in SNN (date statistice, note de
discutii, rapoarte de deplasare etc.);

-

Procesarea solicitarilor de sponsorizare;

-

Procesarea solicitarilor de sponsorizare primite la societate, realizarea si implementarea
politicii SNN in domeniul acordarii de sponsorizari, intocmirea notelor pentru Consiliul de
Administratie, intocmirea si derularea contractelor de sponsorizare;

-

Realizarea si publicarea raportului anual privind situatia sponsorizarilor acordate de SNN
in anul precedent, conform solicitarii DE si hotararii AGA nr 8/06.10.2014;

-

Asigurarea sprijinului acordat sucursalelor CNE Cernavoda si FCN Pitesti in vederea
obtinerii acreditarii sau aprobarilor pentru vizitatorii externi privind accesul in unitatile
SNN cu respectarea dispozitiilor in vigoare;

5. Elaborarea necesarului de cheltuieli pentru activitatile aferente
6. Elaborarea necesarului de cheltuieli pentru activitatile de reprezentare ale Societatii,
inclusiv de informare a publicului si mass-media, deplasarile externe in interes de serviciu,
initierea si administrarea activitatilor de protocol cu partenerii straini si urmarirea incadrarii
in sumele alocate in acest scop prin BVC-ul SNN, respectiv BVC-SNN Sediul Central,
inclusiv propuneri de masuri corective;
7. Asigura traducerea documentelor aferente activitatilor de raportare pe piata de capital
8. Indeplineste orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute de
reglementarile in vigoare sau dispuse de Directorul Directiei sau Directorul General.
Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in proceduri si
instructiuni specifice, precum si in fisele de post, intocmite in conformitate cu prevederile
documentelor Sistemului de Management

A.

Serviciul evenimente corporative si administrative de:

Serviciul Evenimente Corporative si Administrativ este subordonat Departamentului de
Comunicare si Relatii cu Investitorii, aflat la randul sau in subordinea directa a Directorului
General.

Obiect de activitate:
Serviciul Evenimente Corporative si Administrativ gestioneaza relatiile cu toate categoriile de
investitori si stakeholderi cu scopul informarii acestora la timp, cu date corecte, complete si
relevante adaptate intereselor acestora, partea de piata de capital si gestionarea cooperariilor
interne si internationale in baza statutului SNN de membru in diferite organizatii interne si
internationale.
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Atributii, Competente, Responsabilitati

1.

Comunicarea cu actionarii/investitorii/analistii

Realizarea comunicarii cu investitorii: intalniri cu actionarii si investitorii, organizarea
de conferinte si briefing-uri de presa, intalniri private cu actionarii, videoconferinte, gestionarea
sectiunii special dedicate relatiei cu investitorii de pe site-ul companiei, facilitarea accesului si
orice informatii relevante asupra activitatilor companiei si rapoartelor elaborate de aceasta,
comunicarea politicilor de guvernanta corporativa ale companiei, comunicarea informatiilor cu
impact atat asupra companiei, cat si asupra actionarilor si investitorilor;
Trimiterea rapoartelor prevazute in legislatia in vigoare catre organismele competente
(BVB, ASF, Monitorul Oficial), publicarea in presa a informatiilor destinate investitorilor,
organizarea AGEA si AGOA SNN;
Asigura publicarea in Monitorul Oficial precum si in presa nationala a convocatoarelor
Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii si completarilor la acestea;
Arhivarea si organizarea documentelor cu privire la organizarea Adunarilor Generale
ale Actionarilor;
Dezvoltarea relatiilor si comunicarii cu investitorii/analistii/actionarii prin raportarea
conform legislatiei pietei de capital, realizata corespunzator statutului optim de pozitionare a
companiei, informari la cerere si comunicare controlata unidirectionala catre acestia realizata
de 3 ori pe an;
Utilizarea feedback-ului obtinut din piata pentru imbunatatirea constanta a relatiilor cu
investitorii/analistii/actionarii;
Participarea la evenimente dedicate pietei de capital, ajustarea mesajelor pentru diferite
categorii de investitori, pregatirea si livrarea de produse comunicationale dedicate, corecte,
transparente;
-

Asigura traducerea documentelor aferente activitatilor de raportare pe piata de capital.

2.

Mentinerea relatiilor de colaborare in domeniul nuclear

Mentinerea si dezvoltarea relatiilor de cooperare si colaborare privind domeniul nuclear
cu partenerii externi selectati strategic de conducerea SNN;
Coordonarea participarii specialistilor SNN la diverse manifestari externe si interne cu
caracter international, inclusiv organizarea actiunilor implicand delegatii din strainatate, in
cooperare cu directiile si serviciile de specialitate din cadrul SNN si sucursalele subordonate;
Raportarea, la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a
datelor privind vizitele in strainatate si vizitele delegatiilor straine in SNN (date statistice, note
de discutii, rapoarte de deplasare etc.);
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Asigurarea sprijinului acordat sucursalelor CNE Cernavoda si FCN Pitesti in vederea
obtinerii acreditarii sau aprobarilor pentru vizitatorii externi privind accesul in unitatile SNN cu
respectarea dispozitiilor in vigoare.

Indeplineste orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute de
reglementarile in vigoare sau dispuse de Seful Departamentului sau Directorul General

B.

Serviciul Comunicare Interna. Externa si CSR

Serviciul Comunicare Interna. Externa si CSR este subordonat Departamentului de Comunicare
si Relatii cu Investitorii, aflat la randul sau in subordinea directa a Directorului General.

Obiect de activitate:
Serviciul Comunicare Interna. Externa si CSR initiaza, planifica, implementeaza si evalueaza
actiuni de comunicare interna, externa si responsabilitate social corporatista, in conformitate cu
obiectivele companiei, in scopul cresterii nivelului de informare cu privire la energia nucleara
si a nivelului de acceptanta in randul populatiei, cresterii gradului de informare interna si
imbunatatire a comunicarii inter si intra departamentale precum si al implementarii unor actiuni
sociale cu impact semnificativ asupra unui numar cat mai mare de oameni.
Atributii, Competente, Responsabilitati
1.

Comunicare externa:

Realizarea strategiei de comunicare externa derivata din obiectivele companiei, cu
actiuni, criterii de evaluare si performanta clar stabilite pentru fiecare an;
Stabilirea cursului de actiune din punct de vedere communicational pentru evenimentele
corporative ale SNN, precum si raportat la analiza contextului extern si a nevoilor de informare
ale stakeholderilor;
Realizeaza o mapare a stakeholderilor si urmareste evolutia favorabilitatii acestora fata
de Nuclearelectrica, in scopul determinarii celor mai potrivite actiuni si mesaje dedicate fiecarei
categorii de stakeholderi;
Implementarea de strategii si actiuni de crestere a brandului de angajator al SNN in
scopul atragerii fortei de munca;
Utilizarea tuturor tehnicilor si tacticilor de comunicare externa pentru asigurarea
indeplinirii obiectivelor SMART asumate prin Strategia de Comunicare;
Analiza perceptiei diferitelor categorii si segmente de populatie pe baza de sondaje de
opinie, evaluarea cantitativa si calitativa a mesajelor segmentelor de interrelationare in mass
media, evaluarea cantitativa si calitativa a productiilor massmedia;
Analiza cantitativa si calitativa a indicatorilor si subindicatorilor de imagine ai
companiei integrat analizei cantitative si calitative a productiilor massmedia;
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-

Integrarea rezultatelor analizelor pe tipuri de imagine;

Analiza factorilor de influenta politici, sociali, demografici asupra categoriilor si
segmentelor de public;
-

Cresterea si protejarea imaginii si reputatiei companiei;

-

Cresterea nivelului de acceptanta al categoriilor si segmentelor de public;

Pozitionarea companiei in piata energetica si de capital ca fiind un actor de incredere cu
potential de crestere;
Dezvoltarea relatiilor cu institutii, organisme interne si internationale pentru cresterea
gradului de sustinere a companiei;
Dezvoltarea relatiilor cu mass-media pentru preluarea exacta si la timp a comunicatelor
companiei, protejarea proactiva impotriva campaniilor anti, utilizarea massmedia ca mijloc
eficient de comunicare catre publicul larg si alte segmente relevante de public;
Gestioneaza participarea SNN la conferinte, dezbateri, evenimente dedicate pietei de
energies au pietei de capital din Romania si din strainatate prin stabilirea evenimentelor
prioritare care se aliniaza cu obiectivele de comunicare ale companiei, intocmirea formalitatilor
de participare, pregatire discursurilor si a prezentarilor, monitorizarea reactiilor in mass-media
post eveniment;
Organizeaza evenimente proprii SNN dedicate promovarii energiei nucleare si a
obiectivelor companiei;
Gestioneaza si actualizeaza, din punct de vedere editorial si grafic, paginile de Internet
si Intranet ale Societatii precum si a platformelor de social media, pe baza informatiilor si/sau
la solicitarea structurilor organizatorice de specialitate din cadrul Societatii, dupa caz;
Realizarea de machete de presa, advertoriale, articole, interviuri, materiale vizuale de
promovare a imaginii companiei si difuzarea acestora prin intermediul mass-media;
-

Asigurarea de training in comunicare;

Asigura comunicarea in sitatii de criza de imagine sau de criza radiologica prin
coordonare cu autoritatile statului roman;
-

Asigurarea functiei de audit in comunicare la sucursale.

2.

Comunicare interna

Implementarea de strategii si campanii de comunicare interna, cu accent pe construirea
unei culture organizationale si a unui sentiment de apartenenta si motivare a personalului fata
de SNN;
Implementarea de strategii si actiuni de crestere a brandului de angajator al SNN pe plan
intern, in sensul retentei personalului;
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Utilizarea tuturor tehnicilor si tacticilor de comunicare interna pentru a asigura un flux
de comunicare coerent si facil, lucrul in echipa, feedback, formarea de grupuri de lucru
interdepartamentale si Sediul Central - Sucursale, cresterea nivelului de satisfactie si motivare;
Analiza nivelul de satisfactie a angajatilor in ceea ce priveste comunicarea, alinierea la
obiectivele strategice ale organizatiei si culturii organizationale prin sondaje de opinie si
intalniri de lucru;
Evaluarea nivelului de integrare in cadrul organizatiei si nivelul aferent de satisfactie
aferent sarcinilor si responsabilitatilor;
-

Analiza eficientei fluxului de comunicare;

Dezvoltarea comunicarii pe verticala si orizontala, cu accent pe comunicarea
interpersonala si oferirea de feedback;
Dezvoltarea comunicarii interdepartamentale prin procedeul de conducere a ideilor axat
pe criteriul importantei impactului;
Cresterea nivelului de satisfactie in munca prin cresterea nivelului de descentralizare si
responsabilizare;
Asigurarea accesului la informatii care deriva din planul de business al companiei prin
mijloacele de comunicare interne (website, intranet, e-mail);
-

Asigurarea de suport in dezvoltarea comunicarii;

-

Asigurarea functiei de audit in comunicare in sucursale.

3.

Responsabilitate social corporatista

Implementarea de strategii si actiuni de responsabilitate social corporatista derivate din
obiectivele SNN in scopul dezvoltarii unor relatii durabile cu comunitatile locale, ajutorarea
unui numar cat mai mare de oameni si promovarea indirecta a SNN la nivel national si local;
Gestionarea bugetului de sponsorizari al SNN si indeplinirea formalitatilor necesare
acordarii acestora in conformitate cu legislatia si procedurile interne aplicabile;
-

Gestionarea contractelor de sponsorizare si a relatiilor cu beneficiarii;

Evaluarea impactului comunicational al actiunilor de responsabilitate social
corporatista/sponsorizari acordate de SNN;
-

Promovarea actiunilor de RSC/sponsorizarilor acordate de SNN;

Acordarea de suport comunicational pentru promovarea programului de burse derulat
de Directia Strategie Resurse Umane in cadrul universitatilor partenere.

Indeplineste orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute de
reglementarile in vigoare sau dispuse de Seful Departamentului sau Directorul General
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Alte atributii, competente, responsabilitati ale DCRI
4.
Gestionarea deplasarilor externe in interes de serviciu ale angajatilor SNN in
conformitate cu legislatia si procedurile interne aplicabile.
5.

Gestionarea actiunilor de protocol extern pentru SNN Sediul Central.

6.
Gestioneaza afilierile la organizatiile interne si internationale care intra in aria de
competenta a DCRI, conform procedurilor interne aplicabila.
7.

Elaborarea necesarului de cheltuieli pentru activitatile aferente

8.
Elaborarea necesarului de cheltuieli pentru activitatile de reprezentare ale Societatii,
inclusiv de informare a publicului si mass-media, deplasarile externe in interes de serviciu,
initierea si administrarea activitatilor de protocol cu partenerii straini si urmarirea incadrarii in
sumele alocate in acest scop prin BVC-ul SNN, respectiv BVC-SNN Sediul Central, inclusiv
propuneri de masuri corective;
9.
Asigura traducerea documentelor aferente activitatilor de raportare pe piata de capital,
prin contractarea de servicii externe.
10.
Indeplineste orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute
de reglementarile in vigoare sau dispuse de Directorul Directiei sau Directorul General.
Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in proceduri si
instructiuni specifice, precum si in fisele de post, intocmite in conformitate cu prevederile
documentelor Sistemului de Management
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CAPITOLUL XIV– CONTROL FINANCIAR SI MANAGERIAL

1. DEPARTAMENTUL CONTROL FINANCIAR SI MANAGERIAL
2. COMPARTIMENT CONTROL INTERN – SUCURSALA CNE CERNAVODA
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1. DEPARTAMENTUL CONTROL FINANCIAR SI MANAGERIAL
1.1 Obiect de activitate
Departamentul Control Financiar si Managerial (DCFM) are independenta operationala fiind
subordonat nemijlocit Directorului General al SN Nuclearelectrica SA si este condus de un
Sef Departament.
DCFM are competente in control financiar si control intern managerial cu urmatoarele procese
si activitati principale :

1. Control Financiar
- Organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune
- Actiuni de Verificare, Indrumare, Optimizare Activitati de Control Intern

2. Control intern/managerial
- Organizarea si Regulamentul de functionare a Comisiei de monitorizare a sistemului de
control intern managerial al Societatii Nationale “Nuclearelectrica" S.A.
-

Stabilirea si monitorizarea obiectivelor in cadrul SNN

- Gestionarea functiilor sensibile la nivelul SNN

1. Control Financiar

DCFM detine competenta specializata in exercitarea controlului financiar de gestiune ca
formă a controlului privind gestionarea patrimoniului şi a bunurilor.

cu responsabilitati de efectuare a controlului financiar de gestiune (CFG) in toate
subunitatile SNN: Sediul Central, Sucursala CNE Cernavoda, Sucursala FCN Pitesti.

Scopul activitatii de control financiar de gestiune este de a detecta si preveni ineficiența
operaționala, pierderile financiare, nerespectarea politicilor interne si a reglementarilor legale
prin :
➢ asigurarea integrităţii patrimoniului SNN, precum şi a bunurilor din domeniul public şi
privat al statului;
➢ a descoperi zonele în care politica si procedurile companiei nu sunt urmate si respectate;
a detecta neconfomitati;
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➢ a livra analize relevante si in timp util , baza pentru decizia de management;
➢ a descoperi zonele în care nu este asigurata conformarea cu cerintele legale in vigoare;
➢ a detecta deficiente si prejudicii cu stabilirea consecintelor economico-financiare,
patrimoniale, a cauzelor generatoare, a raspunderilor si masurilor de eliminare a
disfunctiilor, de restabilire a legalitatii si conformitatii.
Scopul controlului financiar de gestiune il reprezinta verificarea legalitatii, regularitatii si
conformitatii operatiunilor, identificarea deficientelor/slabiciunilor sistemului de control intern
care au generat erorile sau au permis aparitia fraudei, gestiunea defectuoasa sau frauduloasa si
propunerea de masuri pentru eliminarea deficientelor/disfunctiilor constatate si restabilirea
legalitatii si conformitatii.
Scopul controlului financiar de gestiune este sa comunice directorului general al SNN, in timp
util, informatiile referitoare la performante si perspective, precum si informatii privind:
−

executarea operatiunilor intr-un mod ordonat, etic, economic si eficient;

−

indeplinirea obligatiilor de responsabilitate;

−

conformitatea cu legile si reglementarile in vigoare;

−

protejarea resurselor impotriva pierderilor, abuzurilor si daunelor;

−
intarirea sistemului de control intern, astfel incat sa asigure, in mod eficient, prevenirea
iregularitatilor si recuperarea pierderilor cauzate de nereguli sau fraude.
Masurile propuse pentru inlaturarea deficientelor constatate ca urmare a actiunilor de
verificare, dupa aprobarea actului de control de catre Directorul general al SN Nuclearelectrica
SA, devin obligatorii pentru entitatile organizatorice in sarcina carora au fost stabilite.
DCFM, prin exercitarea controlului financiar de gestiune, are, în principal, următoarele
obiective:
a) asigurarea integrităţii patrimoniului SNN, precum şi a bunurilor din domeniul public şi
privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea
sau în închirierea acestora;
b) respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne, incidente activităţii
economico-financiare a SNN;
c) creşterea eficienţei în utilizarea resurselor alocate; întărirea disciplinei bugetare şi
economico-financiare la nivelul operatorului economic

2. Control intern/managerial

Departamentul Control Financiar si Managerial participa la proiectarea si dezvoltarea
sistemului de control intern managerial in organizatie astfel:
- asigura Secretariatul Comisiei de Monitorizare (CM-SCIM) ;
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- asigura indeplinirea obligatiilor legale de raportare in conformitate cu OSGG 600/2018
– pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entitatilor publice;
- asigura indrumare metodologica a implementarii standardelor de control intern
managerial cuprinse in OSGG 600/2018 - Codul controlului intern/managerial al
entităţilor publice;
- are atributiuni specifice in cadrul procesului de stabilire si monitorizare a obiectivelor in
cadrul SNN; raporteaza rezultatele monitorizarii obiectivelor și activităților prin
intermediul indicatorilor de performanță la nivelul SNN;
- indeplineste atributiuni specifice RFS SNN prin responsabilul cu evidenta functiilor
sensibile la nivelul societatii.

1.2 Atributii, Competente, Responsabilitati

I. In cadrul procesului Control Financiar de Gestiune si Actiuni de Verificare, Indrumare,
Optimizare Activitati de Control Intern
1. Control Financiar de Gestiune
1.1 Control ex-ante - care constă în verificarea fundamentării bugetelor de venituri şi cheltuieli
şi a anexelor la acestea
1.1.1 acorda viza de control preventiv pe fundamentarea proiectului bugetului de venituri si
cheltuieli al SNN si a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli ale subunitatilor din structura
acestuia
1.2 controlul operativ, care constă în :
verificarea unor activităţi sau operaţiuni economico-financiare desfăşurate în
cursul exerciţiului financiar curent
- compararea performanței efective cu standardele stabilite ale companiei pentru
a se asigura că activitățile se desfășoară în conformitate cu previziunile.
Controlul operativ se exercită pe parcursul efectuării operaţiunilor pentru prevenirea cauzelor
aparitiei unor disfuncţionalităţi. Are in vedere îmbunătățirea permanentă a proceselor și
funcțiilor companiei ofera un sistem de avertizare timpurie asupra problemelor care pot apărea
în cadrul SNN, punctual, sau pe întreaga societate cu scopul de a:
-

creste utilizarea eficienta a resurselor;

-

intari disciplina financiara si bugetara;

furnizarea informatiilor relevante managementului, in timp real, in vederea luarii
masurilor necesare pentru corectarea deviatiilor de la obiectivele si planurile si bugetele
aprobate;
1.2.1 verifica respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al
SNN si al subunitatilor din structura acestuia, urmarind:
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- realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate;
- gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului;
- realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitatii, la nivelul SNN si a
subunitatilor acesteia;
- realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate;
- respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor;
- utilizarea conform destinatiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general
consolidat;
1.2.2 elaboreaza analize economico-financiare pentru conducerea SNN in scopul fundamentarii
deciziilor si a imbunatatirii performantelor.
1.3 controlul ex-post (ulterior)

1.3.3 verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la
existenta, integritatea, pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si
modul de reflectare a acestora in evidenta contabila;
1.3.4 verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul
de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii;
1.3.5 verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la
incasarile si platile in lei si valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament;
1.3.6 verifica respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabila
a operatiunilor economico-financiare;
1.3.7 verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la
intocmirea, circulatia, pastrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnicooperative;
1.3.8
verifica respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea
achiziţiilor.

Controlul financiar de gestiune utilizeaza, in principal, urmatoarele instrumente specifice:
a)
sistemul de bugete, care consta in controlul periodic al bugetului de venituri si cheltuieli
al SNN si ale subunitatilor din structura acestuia, precum si pe principalele activitati, prin
compararea permanenta a rezultatelor obtinute cu previziunile bugetare, cu scopul:
- identificarii factorilor si cauzelor abaterilor de la prevederile bugetare;
- informarii conducerii si responsabililor de la diferite niveluri ierarhice;
- fundamentarii eventualelor actiuni corective;
- aprecierii activitatii diferitilor responsabili de bugete.
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b)
costuri standard, care consta in compararea periodica a costului efectiv cu cel standard
la nivelul SNN si al subunitatilor din structura acestuia si a principalelor activitati, in scopul
identificarii ariilor de activitate eficienta sau ineficienta, factorilor si cauzelor abaterilor si a
fundamentarii masurilor corective care se impun;
c)
situatiile financiare, asa cum sunt prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d)
sistemul informational, care consta in totalitatea procedeelor, metodelor si mijloacelor
utilizabile la nivelul entitatii, in cadrul procesului informational considerat ca un tot organic al
operatiilor de culegere, prelucrare, sistematizare, transmitere, valorificare si stocare a datelor si
informatiilor;

- Activitatea de control financiar de gestiune se desfasoara in baza unui program anual al
activitatii de control financiar de gestiune, intocmit de Seful Departamentului Control Financiar
si Managerial, avizat de Directorul General SNN si aprobat de Consiliul de Administratie.
- Verificarile efectuate de salariatii cu atributiuni de control financiar de gestiune pot fi:
a)

verificari planificate – realizate in baza programelor de control aprobate;

b)
verificari tematice/inspectii/investigatii – realizate din dispozitia directorului general, in
afara programului de activitate;
c)
verificari inopinate – sunt verificari punctuale dispuse de directorul general, in afara
programului de activitate si care solicita un grad ridicat de operativitate.
- In baza constatarilor rezultate din verificari DCFM elaboreaza rapoarte de control/note
unilaterale/ note de prezentare/note de constatare
- In situatia in care in urma actiunilor de control rezultă indicii că au fost efectuate operațiuni
sau acte ilicite ce poate atrage răspunderea penală, potrivit Legi nr.78/2000, Departamentul
Control Financiar si Managerial, cu informarea prealabila si aprobarea Directorului General, va
transmite, conform prevederilor legale, organului de urmărire penală sau, după caz, organul de
constatare a săvârșirii infracțiunilor, abilitat de lege un exemplar al raportului de control
impreuna cu toate anexele acestuia.
- Actele de control aprobate de directorul general sunt inregistrate si comunicate structurilor
verificate pentru ducerea la indeplinire a masurilor stabilite; masurile cuprinse in actele de
control aprobate de directorul general devin masuri dispuse;
-Elaboreaza Raport de sinteza trimestrial cu privire la exercitarea si rezultatele controlului
financiar de gestiune care este supus aprobarii directorului general pentru fi prezentat spre
informare consiliului de administratie;
-Persoana desemnată de directorul general, cu atribuţii de control financiar de gestiune,
participă la şedinţele Consiliului de Administraţie, atunci când se dezbat probleme financiare,
contabile şi de control financiar de gestiune.
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2. Actiunile de Verificare, Indrumare, Optimizare Activitati de Control Intern au ca scop:
•
Analizarea modului in care sunt administrate procesele societatii, cu respectarea
principiilor si standardelor de control intern, a eficientei si eficacitatii acestora;
•
Stabilirea actiunilor de optimizare a respectivelor procese in scopul imbunatatirii
eficientei si eficacitatii lor din punct de vedere economic.

Scopul actiunilor de verificare, indrumare, optimizare activitati de control intern este sa
comunice directorului general al SNN, in timp util, informatiile referitoare la performante si
perspective, precum si informatii privind:
-

executarea operatiunilor intr-un mod ordonat, etic, economic si eficient;

-

indeplinirea obligatiilor de responsabilitate;

-

protejarea resurselor impotriva pierderilor, abuzurilor si daunelor;

intarirea sistemului de control intern, astfel incat sa asigure, in mod eficient, prevenirea
iregularitatilor.
- Activitatea de verificare, indrumare, optimizare activitati de control intern are rolul de a
analiza modul in care sistemul de control managerial este organizat in concordanta cu
standardele de control intern, prevederile bugetare, principiile managementului financiar,
transparenta, economicitate, eficienta si eficacitate.
- In cadrul actiunilor de verificare, indrumare, optimizare activitati de control intern, in functie
de obiective si tematica, DCFM analizeaza si evalueaza prin sondaj:
1. modul de intocmire a fiselor posturilor pentru a da asigurare ca sarcinile sunt clar formulate
si strans relationate cu obiectivele postului, astfel incat sa se realizeze o deplina concordanta
intre continutul sarcinilor si continutul obiectivelor postului;
2. modul de elaborare si aplicare a procedurile economico-financiare si de gestiune patrimoniala
sunt concepute si aplicate din punct de vedere al asigurarii separarii adecvate a functiilor de
initiere si verificare, astfel incat atributiile si responsabilitatile de aprobare, efectuare si control
al operatiunilor sa fie incredintate unor persoane diferite, inclusiv a segregarilor stabilite ca
masuri de diminuare a riscurilor, in vederea reducerii riscurilor de eroare, frauda, incalcare a
legislatiei, precum si a riscului de nedetectare a acestor probleme. In cazul activitatilor realizate
de un numar prea mic de salariati, unde se limiteaza posibilitatea de aplicare a separarii
atributiilor si responsabilitatilor, trebuie constientizat riscul cumularii atributiilor si
responsabilitatilor si compensata aceasta limitare prin alte masuri de control;
3. modul de elaborare a sistemului de competente (aferente procedurilor economico-financiare
si de gestiune patrimoniala), responsabilitati, sarcini, linii de raportare pentru fiecare
componenta structurala, precum si modul de stabilire, in scris, a limitelor competentelor si
responsabilitatilor delegate;
4. modul in care sunt stabilite, reglementate prin acte administrative si respectate limitele de
autoritate privind accesul la resursele materiale, financiare si informationale, precum si
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protejarea si folosirea corecta a acestora, urmarind reducerea riscului utilizarii inadecvate a
acestora;
5. modul de elaborare a procedurilor (economico-financiare si de gestiune patrimoniala) scrise
pentru activitatile derulate in entitate pentru a da asigurari ca pentru toate procesele majore,
activitatile, actiunile si/sau evenimentele semnificative exista o documentatie adecvata, ca
operatiunile sunt consemnate in documente si ca acestea sunt corect reflectate in evidentele
operative si contabile;
6. modul de gestionare a situatiilor de abatere de la politicile si procedurile existente in vederea
desprinderii unor concluzii de buna practica pentru viitor, ce urmeaza a fi formalizate;
7. modul in care verificarea si aprobarea de catre conducatorii compartimentelor a activitatilor
salariatilor asigura minimizarea erorilor si pierderilor, eliminarea neregulilor si fraudei,
respectarea legislatiei si corecta intelegere si aplicare a instructiunilor;
8. modul in care se deruleaza politicile si procedurile privind sprijinirea, promovarea si
incurajarea valorilor etice, integritatii personale si profesionale a salariatilor, evitarea
conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea
neregularitatilor;
9.
face propuneri pentru revizuirea politicilor si procedurilor interne din aria de
competenta;
10. efectueaza verificari si monitorizari ale controalelor de supraveghere a activităţilor,
operaţiunilor şi tranzacţiilor, în scopul realizării eficace a acestora si pentru a se asigura că
procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu. Controalele de
supraveghere implică revizuiri ale activităţii realizate de salariaţi, rapoarte despre excepţii,
testări prin sondaje sau orice alte modalităţi care confirmă respectarea procedurilor;
In cadrul actiunilor de control sau a activitatilor de Verificare, Indrumare, Optimizare Activitati
de Control Intern, in functie de obiectivul de control, verifica si evalueaza:
- modul de intocmire a fiselor posturilor pentru a da asigurare ca sarcinile sunt clar
formulate si strans relationate cu obiectivele postului, astfel incat sa realizeze o deplina
concordanta intre continutul sarcinilor si continutul obiectivelor postului;
- ca procedurile economico-financiare si de gestiune patrimoniala sunt concepute si
aplicate astfel incat sa asigure o separare a functiilor de initiere si verificare, astfel incat
atributiile si responsabilitatile de aprobare, efectuare si control al operatiunilor sa fie
incredintate unor persoane diferite, inclusiv a segregarilor stabilite ca masuri de
diminuare a riscurilor;
- modul de elaborare a sistemului de competente (aferente procedurilor economicofinanciare si de gestiune patrimoniala), responsabilitati, sarcini, linii de raportare pentru
fiecare componenta structurala, precum si modul de stabilire, in scris, a limitelor
competentelor si responsabilitatilor delegate;
- modul de elaborare a procedurilor (economico-financiare si de gestiune patrimoniala)
scrise pentru activitatile derulate in entitate, precum si faptul ca pentru toate procesele
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majore, activitatile, actiunile si/sau evenimentele semnificative exista o documentatie
adecvata si ca operatiunile sunt consemnate in documente;
- modul de gestionare a situatiilor de abatere de la politicile si procedurile existente
(economico-financiare si de gestiune patrimoniala), in vederea desprinderii unor
concluzii de buna practica pentru viitor, ce urmeaza a fi formalizate;
- modul in care verificarea si aprobarea de catre conducatorii compartimentelor a
activitatilor salariatilor asigura minimizarea erorilor si pierderilor, eliminarea
neregulilor si fraudei, respectarea legislatiei si corecta intelegere si aplicare a
instructiunilor;
- modul in care se deruleaza politicile si procedurile privind sprijinirea, promovarea si
incurajarea valorilor etice, integritatii personale si profesionale a salariatilor, evitarea
conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si
semnalarea neregularitatilor;
- la finalizarea actiunilor de control si/sau verificare, indrumare si optimizare membrii
echipei de control inainteaza spre aprobare propunerile de masuri pentru eliminarea
deficientelor/disfunctiilor constatate si restabilirea legalitatii si conformitatii;

II. In cadrul procesului Control intern/managerial
1. In cadrul ariei privind functionarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern
managerial al SNN
- Asigura indeplinirea obligatiilor legale de raportare in conformitate cu OSGG 600/2018
– pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entitatilor publice, cu
modificarile ulterioare;
- Asigura elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii prin centralizarea
informatiilor din chestionarele de autoevaluare, intocmite de conducatorii de
compartimente;
- Efectueaza analize pentru aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de
control intern/ managerial cu standardele de control intern/ managerial, in raport cu
numarul de standarde implementate;
- Elaboreaza anual, prin asumarea responsabilitatii manageriale de catre conducere,
raportul asupra propriului sistem de control intern/ managerial, ca baza pentru un plan
de actiune care sa contina zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control
necesar a fi implementate, masuri si directii de actiune pentru cresterea capacitatii
controlului intern/ managerial in realizarea obiectivelor societatii;
- Origineaza instituirea funcţiei de autoevaluare a controlului intern / managerial,
elaborând în acest scop politici, planuri şi programe, pentru a stabili gradul de
conformitate a acestuia cu standardele de control intern/managerial, in vederea
completarii de către fiecare compartiment din organigrama societatii, pe baza
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principiului adevărului, a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare
a standardelor de control intern/managerial";
- Asigura Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare (CM-SCIM);
- Asigura elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
in baza propunerilor compartimentelor si subunitatilor din cadrul SN Nuclearelectrica
S.A. in vederea avizarii în Comisia de monitorizare (CM-SCIM);
- Ia masurile necesare pentru monitorizarea indeplinirii programului de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial;
- Contribuie la elaborarea si/sau dezvoltarea si/sau perfectionarea sistemului de control
intern / managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati;
- Asigura indrumare metodologica a implementarii standardelor de control intern
managerial cuprinse in OSGG 600/2018 - Codul controlului intern/managerial al
entităţilor publice.

2. Stabilirea si monitorizarea obiectivelor in cadrul SNN
- Asigura intocmirea, pe baza rapoartelor anuale/periodice de monitorizare a
performanţelor, primite de la compartimente, raportul/informarea privind monitorizarea
performanţelor la nivelul entităţii în vederea analizării şi avizarii în Comisia de
monitorizare (CM-SCIM);
- Elaboreaza Raportul privind monitorizarea obiectivelor și activităților prin intermediul
indicatorilor de performanță la nivelul SNN in baza comunicarilor privind monitorizarea
performantelor elaborate periodic de subunitati/directii/ departamente/compartimente,
in conformitate cu procedurile specifice;

3. Gestionarea functiilor sensibile la nivelul SNN
- Indeplineste functia de responsabil cu evidenta functiilor sensibile la nivelul SNN
- Centralizeaza informatiile primite de la compartimente si elaboreaza Lista functiilor
sensibile si Lista personalului incadrat pe functii sensibile din cadrul SNN Executiv;
- Consolideaza si avizeaza Lista functiilor sensibile la nivelul SNN si o supune aprobarii
Directorului General.

III. In cadrul procesului “Evaluarea Sistemului de Management”

- Efectuarea activitatilor de autoevaluare a proceselor si activitatilor efectuate in cadrul
DCFM, elaborarea Raportului de autoevaluare DCFM
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IV. In cadrul ariei “Coordonarea operationala a departamentelor omoloage din Sucursale
- Coordoneaza responsabilii cu Sistemul de Control Intern managerial din cadrul
Sucursalelor in vederea implementarii Hotararilor Comisiei, a programului de
Dezvoltare SCIM, a indeplinirii atributiilor specifice procesului privind gestionarea
functiilor sensibile si a derularii procesului de stabilire si a obiectivelor in cadrul SNN
si a monitorizarii obiectivelor și activităților prin intermediul indicatorilor de
performanță

V. In cadrul procesului “Control documente si inregistrari”
- Evidenta actelor normative aplicabile direct activitatilor desfasurate
- Gestionarea si arhivarea tuturor inregistrarilor aferente activitatilor departamentului in
conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic in vigoare si cu cerintele procedurilor interne

VI. In cadrul procesului “Pregatire personal”
- Instruire noi angajati in cadrul procesului de integrare a angajatilor noi sau transferati
- Evaluarea necesitatilor de instruire a angajatilor departamentului si transmiterea la
DSRU a propunerilor de pregatire pentru Planul anual de Pregatire si Perfectionare
(PPP)
- Intocmirea solicitarilor de participare la cursuri si transmiterea la DSRU
- Efectuarea instruirilor planificate
cerificarilor/atestarilor obtinute

si

transmiterea

la

DSRU

a

copiilor

- Emiterea fiselor de evaluare cursuri de instruire urmate de angajatii departamentului si
transmitere la DSRU
- Efectuare studiu individual pentru insusirea cerintelor si prevederilor reglementarilor,
normativelor, ghidurilor de buna practica si altor tipuri de documente asociate
domeniului de activitate precum si a regulamentelor, codurilor, politicilor interne
aplicabile in cadrul SNN.

VII. In cadrul procesului “Organizare si responsabilitati”
- Intocmirea documentelor care atesta evidenta primara privind timpul de lucru (pontaje,
cereri concediu, bilete de voie)
- Elaborarea de note de fundamentare / referate privind necesitatea realizarii unor
schimbari organizationale
- Emiterea/actualizarea Fiselor de Post pentru angajatii departamentului
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- Respectarea prezentului ROF, a Manualului SM si procedurilor si instructiunilor
aplicabile, a Regulamentului Intern, a Codului de conduita a salariatului din domeniul
nuclear, a Codului de etica, a politicilor anticoruptie si antifrauda stabilite
- Implementarea Deciziilor DG
VIII. In cadrul procesului “Control Intern Managerial”
- Stabilirea obiectivelor specifice DCFM aliniate cu obiectivele generale ale SNN,
stabilirea de indicatori asociati, determinarea si evaluarea riscurilor asociate indeplinirii
obiectivelor si stabilirea actiunilor necesare pentru indeplinirea acestora.
- Monitorizarea si raportarea periodica a stadiului realizarii obiectivelor specifice DCFM
- Participarea ca membru in comisia CM-SCIM
- Implementarea actiunilor din responsabilitate stabilite in Planul anual de Dezvoltare a
Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)
- Efectuarea activitatii de autoevaluare a gradului de implementare a SCIM in cadrul
departamentului si completarea chestionarului anual de autoevaluare SCIM
IX. In cadrul procesului “Activitati in domeniul SSM/SU”
- Instruirea periodica a personalului in domeniile SSM si SU si completarea fiselor
individuale SSM si SU
- Efectuarea controlului medical periodic
X. In cadrul procesului “Comunicare”
- Respectarea prevederilor politicii de comunicare in relatia cu mass-media
- Respectarea prevederilor legate de deplasarile in strainatate si participarea la manifestari
externe
- Respectarea prevederilor referitoare la fluxul de comunicare interna intre Sediul Central
si Sucursale
XI. In cadrul ariei “Securitate”
- Respectarea prevederilor referitoare la regulile de acces in unitatile SNN
- Respectarea prevederilor referitoare la documentele clasificate, documentele
confidentiale si informatiile privilegiate
- Respectarea prevederilor referitoare la politica de securitate IT
- Respectarea politicii si procedurilor GDPR
- Participarea la cursurile specifice in domeniul protectiei informatiilor clasificate
XII. In cadrul procesului “Achizitii”
- Transmiterea informatiilor necesare pentru elaborarea de catre DA a Planului Anual de
Achizitii
- Transmitere la DA a referatelor de necesitate pentru achizitiile solicitate de DCFM
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XIII. In cadrul procesului “Managementul Resurselor Financiare”
- acorda viza de control preventiv pe fundamentarea proiectului bugetului de venituri si
cheltuieli al SNN si a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli ale subunitatilor din
structura acestuia
- Stabilirea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli si transmitrea informatiilor la
DRFB pentru consolidarea BVC si a rectificarilor BVC
- Elaborarea si predarea documentelor justificative pentru cheltuielile de deplasare
XIV. In cadrul procesului “IT”
-

Utilizarea aplicatiilor electronice conform cerintelor (ex. Circulatie Documente)

Respectarea cerintelor de utilizare a infrastructurii hardware, software si de comunicatii
pusa la dispozitie
XV. In cadrul procesului Juridic:
- solicita opinii juridice, necesare in desfasurarea activitatii curente a departamentului,
valorificarii constatarilor rezultate din verificari, respectiv elaborarii rapoartelor de
control;
XVI. In cadrul procesului “Managementul Riscurilor”
Derularea fluxului de avizare in cadrul CM-SCIM, in conformitate cu prevederile
procedurii CM-00-01, a raportului privind administrarea riscurilor, cu documentatia aferenta,
respectiv comunica membrilor Comisiei de Monitorizare Ordinea de zi cu Raportul privind
administrarea riscurilor si anexele aferente acestuia;
-

Identificarea si evaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice DCFM;

-

Emiterea trimestriala a Fiselor de Risc si Registrului de Riscuri DCFM catre SMR;

Monitorizarea implementarii actiunilor asociate
DCFM.

strategiilor de tratare a riscurilor

2. COMPARTIMENT CONTROL INTERN – SUCURSALA CNE CERNAVODA
2.1. Obiect de activitate
Compartimentul de Control Intern functioneaza in subordinea directa a Directorului CNE
Cernavoda si are, in principal, misiunea de a asigura o prima linie de verificare operativa a
aspectelor care tin de conformitatea operatiunilor Sucursalei CNE Cernavoda cu prevederile
legale aplicabie si de eficacitatea operatiunilor respective, de eficienta utilizarii resurselor, de
modul in care sunt aplicate deciziile conducerii, precum si de a asigura interfata dintre Sucursala
si structurile specializate de audit/control din cadrul SNN Sediul Central.
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CAPITOLUL XV– RELATII INTERNATIONALE SI POLITICI
EUROPENE

1. Departamentul Relatii Internationale si Politici Europene
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1. Departamentul Relatii Internationale si Politici Europene
1.1. Obiect de activitate
Departamentul Relatii Internationale si Politici Europene este in subordinea directa a
Directorului General si asigura gestionarea relatiilor si cooperarilor interne si internationale in
scopul conformarii cu politicile europene ce influenteaza sau pot influenta activitatile
desfasurate in cadrul SNNu proiectele de dezvoltare / modernizare planificate la nivelul
societatii.

1.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
1. Gestionarea interfețelor societății cu organizațiile care au responsabilități in elaborarea
și implementarea politicilor și strategiilor internaționale relevante (DGENER, DG
ECFIN, DG COMP, ESA, Comisia Europeana, Parlamentul European, etc.) pentru
Proiectele investiționale majore ale societății.
2. Participarea la elaborarea politicilor de relații externe și cooperare internaționala ale
societății și urmărirea aplicării ei;
3. Comunicarea cu organismele și agențiile guvernamentale si internaționale relevante și
cu funcționarii publici, politicienii, organismul de reglementare și personalul
autorităților locale pentru a îndeplini obiectivele politicii companiei în domeniul
afacerilor europene si internaționale, inclusiv Comisia Europeană, OCDE si ESA etc.,
influențatori, societatea civilă, promovează obiectivele politicii Nuclearelectrica și
întărește imaginea și reputația companiei;
4. Răspunde la solicitarea de informații și oferă consultanță strategică pentru reducerea
eficientă a riscului prioritar al societății (SNN) legat de traiectoria reglementărilor
Uniunii Europene care afectează proiectele companiei, în special proiectele majore de
investiții precum Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavoda, CTRF, etc.;
5. Responsabil de planificarea pro-activă și alinierea diverselor părți interesate (industria,
clienții publici cheie, mediul academic, organizațiile guvernamentale și ONG-urile) și
conducerea SNN in vederea consolidării relațiilor externe;
6. Reprezintă compania si creează o rețea puternică de profesioniști și contacte politice,
participând la evenimente precum conferințe, comisii, evenimente politice și alte
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forumuri si grupuri cu interese similare, pentru a-i încuraja să lucreze pentru aceleași
obiective și să organizeze întâlniri în baza mandatului DG;
7. Cercetarea și înțelegerea în detaliu a legislației viitoare legată de interesele companiei
și asigurarea informării despre evoluțiile din domeniul de interes al acesteia;
8. Analiza surselor de informații produse de Comisia Europeană, Parlamentul European,
departamentele guvernamentale, Hansard, organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) și
think tank-urile si formularea planurilor de acțiune după caz;
9. Reprezentarea eficientă a organizației și a misiunii, viziunii, valorilor acesteia pentru
îmbunătățirea relațiilor cu funcționarii aleși și personalul acestora, grupurile comunitare
și liderii academici;
10. Activează eficient în cadrul coalițiilor pentru industria formală și informală și dezvoltă
contacte cu industria, pentru a promova domenii de interes comun.

In cadrul proceselor aflate in interfata
1. In cadrul procesului Resurse Umane:
-

furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Strategie Resurse Umane, referitoare la: actualizarea
structurii organizatorice / Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) / fiselor de
post, recrutarea / selectionarea / angajarea / promovarea personalului, integrarea noilor
angajati, intocmirea si furnizarea pontajul, fundamentarea si monitorizarea indicatorilor de
performanta, evaluarea rezultatelor personalului, pregatirea si perfectionarea personalului,
etc.;

2.In cadrul procesului Managementul resurselor financiare:
-

furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Financiara, referitoare la: elaborarea si alocarea bugetului
de cheltuieli, decontarea drepturilor si beneficiilor salariale (energie electrica / termica,
transport, tichete masa / vacanta), avizarea si decontarea deplasarilor / delegatiilor /
actiunilor de odihna si refacere, alocarea mijloacelor auto pentru deplasari, alocarea
mijloacelor de inventar, birotica si papetarie, arhivarea documentelor, etc.;

3.In cadrul procesului Managementul Riscului:
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- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii compartimentului;
- identifica si asociaza obiectivelor specifice riscurile care i-ar putea impiedica sa le
indeplineasca;
- contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul compartimentului;
4.In cadrul procesului Evaluarea Sistemului de Management:
-

respecta prevederile si efectueaza autoevaluarea conforma documentatiei Sistemului de
Management (politici, manual, proceduri, instructiuni, etc.) aplicabil in SNN Sediul Central;

5.In cadrul procesului Achizitii:
-

furnizeaza la sfarsit de an necesarul de achizitii pentru intocmirea Programului Anual de
Achizitii Sectoriale (PAAS) pentru anul urmator, in ceea ce priveste serviciile sau produsele
solicitate pentru buna desfasurare a procesului relatii Internationale si Politici Europene;

-

intocmeste documentatia pentru initierea achizitiei / atribuire si derularea contractelor de
achizitii;

6.In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) prin
elaborarea “Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
control intern managerial” si isi asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor
inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale;
- face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control
Intern Managerial”;
- identifica functiile sensibile din cadrul compartimentului, riscurile asociate acestora si
nivelul de sensibilitate al acestora;
- intocmeste Lista functiilor sensibile la nivelul compartimentului si Lista personalului
incadrat pe functii sensibile;
- stabileste si asigura implementarea masurilor de diminuare a riscurilor asociate functiilor
sensibile din cadrul compartimentului;
- emiet obiective specifice, derivate din obiectivele subunitatii SNN din care face parte si le
valideza la nivelul ierarhic superior;
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- stabileste anual bugetul necesar indeplinirii obiectivelor;
- identifica activitatile si actiunile ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor;
- efectueaza monitorizarea stadiului indeplinirii obiectivelor prin calculul indicatorilor de
performanta cu stabilirea abaterilor, comparand datele realizate cu cele planificate; in urma
analizei cauzelor neindeplinirii unor obiective sau indicatori, stabileste masurile
corective/preventive si elaboreaza planuri de implementare a masurilor adoptate;
- implementeaza corectii, actiuni corective si actiuni preventive la identificarea unor
deficiente sau tendinte negative in procesul de realizare a obiectivelor specifice proprii.
- elaboreaza raportari periodice privind rezultatele monitorizarilor la nivel de Compartiment,
evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, constata abaterile si propune masuri
corective.
7.In cadrul procesului Management IT si telecomunicatii:
-

furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de CIO, referitoare la: alocarea tehnicii de calcul, suport tehnic,
asigurarea securitatii fizice si a informatiei, etc.;

8.In cadrul procesului Activitati din domeniul SSM:
-

participa la instruiri si testari periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-

intretine si actualizeaza fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in
munca;

9.In cadrul altor procese - Activitati din domeniul SU:
-

participa la instruiri si testari periodice in domeniul situatiilor de urgenta;

-

intretine si actualizeaza fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta;

10.In cadrul procesului Juridic:
-

solicita si obtine opinii juridice / avize de legalitate, necesare in misiuni de audit sau
desfasurarea activitatii departamentului;
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Capitolul XVI Audit si Managementul Riscului

1. Directia Audit si Managementul Riscului (DAMR)
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1. Directia Audit si Managementul Riscului (DAMR)
1.1. Obiect de activitate
1.1.1. Departamentul Audit Intern (DAI)
Ca parte a Directiei Audit si Managementul Riscului, DAI este subordonat din punct de
vedere administrativ Directorului General si din punct de vedere operational Consiliului de
Administratie sau Comitetului de Audit. Acesta desfasoara o activitate functional
independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa
imbunatateasca activitatile societatii cu urmatoarele procese principale:
1.
Efectuarea misiunilor de asigurare
2.
Efectuarea misiunilor de consiliere
(consultanta)

1.1.2. Biroul Antifrauda (BA)
Este subordonat Directiei Audit si Managementul Riscului (DAMR). Acesta desfasoara o
activitate funcţional independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa
adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile societatii cu urmatoarele procese principale:
A. Efectuarea de investigatii si misiuni de asigurare
B. Efectuarea de misiuni de consiliere (consultanta)

1.1.3. Serviciul Managementul Riscului
Face parte din Directia Audit si Managementul Riscului (DAMR). Acesta are ca misiune
administrarea universului de riscuri care ar putea afecta realizarea obiectivelor si
monitorizarea realizarii/ implementarii actiunilor care plaseaza si mentin riscurile in limite
acceptabile.
SMR deruleaza urmatoarele procese principale:
1. Asigurarea unui management integrat al riscului;
2. Administrarea Registrului de Risc consolidat la nivelul societatii.

1.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
1.2.1 Departamentul Audit Intern (DAI)
A. Procese principale de Audit Public Intern:
1. In cadrul procesului de Efectuare a misiunilor de asigurare:
- elaboreaza / actualizeaza procedurile specifice societatii in domeniul auditului intern
si a normelor metodologice privind organizarea si exercitarea auditului intern in
cadrul societatii, in conditiile legii;
- identifica / evalueaza riscurile specifice domeniilor auditabile;
- elaboreaza si supune aprobarii Planul Anual si Multianual de Audit Intern, cu
respectarea termenelor legale;
- desfasoara activitati de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management
si control intern ale societatii sunt conforme cu normele de legalitate, eficienta,
eficacitate, regularitate si/sau economicitate, in functie de situatie;
- realizeaza activitati de audit intern, la nivelul societatii, inclusiv al sucursalelor,
implementand planul anual de audit intern, in baza atributiilor stabilite prin legea si
normele aplicabile;
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- auditeaza o data la 3 ani cel putin domeniile mentionate in art. 15 din Legea
672/2002 republicata, fara a se limita la acestea;
- la cererea Consiliului de Administratie al societatii si/sau a Directorului General,
desfasoara audituri ad-hoc (misiuni de audit intern cu caracter exceptional)
nenominalizate in planul anual, cu modificarea corespunzatoare a acestuia, daca este
cazul;
- in cazul identificarii unor iregularitati sau eventuale prejudicii, raporteaza imediat
Sefului Departamentului Audit Intern si Directorului Audit si Managementul
Riscului;
- urmareste implementarea masurilor agreate cu managementul, incluse in rapoartele
misiunilor de audit;
- elaboreaza Rapoarte anuale / trimestriale de activitate si le furnizeaza Ministerului
de resort / Comitetului de Audit;
- respecta prevederile Cartei Auditului Intern, ale Codului privind conduita etica a
auditorului intern si ale normelor metodologice API / standardelor internationale de
Audit Intern;
- gestioneaza si arhiveaza toate documentele aferente activitatilor Departamentului
Audit Intern.
2. In cadrul procesului de Efectuare a misiunilor de consiliere:
- ofera consultanta managementului, cu acordul Directorului General, in vederea
imbunatatirii sistemului de management si control intern din cadrul SNN;
B. Procese la interfata:
3. In cadrul proceselor Managementul resurselor umane, Pregatirea si perfectionarea
personalului, Managementul schimbarilor organizationale:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de
rezultatele activitatilor gestionate de Directia Strategie Resurse Umane, referitoare
la: actualizarea structurii organizatorice / Regulamentului de Organizare si
Functionare (ROF) / fiselor de post, recrutarea / selectionarea / angajarea /
promovarea personalului/ succesorilor, integrarea noilor angajati, intocmirea si
furnizarea pontajul/ rapoartelor de activitate, fundamentarea si monitorizarea
indicatorilor de performanta, evaluarea rezultatelor personalului, pregatirea si
perfectionarea personalului, inclusiv instruirea si testarea in domeniile SSM
(securitatii si sanatatii in munca) / SU (situatiilor de urgenta) / securitatii nucleare,
etc.;
4. In cadrul procesului Managementul resurselor financiare si Serviciilor Administrative:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de
rezultatele activitatilor gestionate de Directia Financiara, referitoare la: elaborarea si
alocarea bugetului de cheltuieli, decontarea drepturilor si beneficiilor salariale
(tichete masa / vacanta), avizarea si decontarea deplasarilor / delegatiilor / actiunilor
de odihna si refacere, alocarea mijloacelor auto pentru deplasari, alocarea
mijloacelor de inventar, birotica si papetarie, arhivarea documentelor, etc.;
5. In cadrul procesului Managementul Riscurilor:
- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii DAI;
- contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul DAI;
6. In cadrul procesului Evaluarea Sistemului de Management:
- respecta prevederile si efectueaza autoevaluarea conforma documentatiei Sistemului
de Management (politici, manual, proceduri, instructiuni, etc.) aplicabil in SNN
Sediul Central;
7. In cadrul proceselor Controlul neconformitatilor; actiuni corective, preventive si de
imbunatatire, Managementul documentelor si inregistrarilor:
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- solicita avize si respecta prevederile de documentare, actualizare si evaluare a
documentatiei de proces, procedurilor, normelor propri, precum si a documentelor /
inregistrarilor;
- furnizeaza informatiile solicitate in cadrul misiunilor de audit de calitate;
- agreaza si implementeaza masuri corective de imbunatatire a calitatii;
8. In cadrul procesului Control financiar de gestiune:
- aliniaza planurile anuale DAI si DCFM pentru evitarea misiunilor redundante sau a
controalelor excesive asupra unor functiuni organizatorice;
9. In cadrul procesului Achizitii:
- furnizeaza necesarul de achizitii pentru intocmirea Programului Anual de Achizitii
Sectoriale (PAAS);
- intocmeste documentatia pentru initierea achizitiei / atribuirea contractelor si
derularea contractelor de achizitii;
10. In cadrul proceselor Sistemului de Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM);
- efectueaza autoevaluarea SCIM si furnizeaza propuneri pentru Programul de
Dezvoltare SCIM;
- furnizeaza informatii in scopul raportarii si cascadarii obiectivelor generale /
specifice si a indicatorilor de performanta aferenti;
- furnizeaza informatii in scopul intretinerii listei de functii sensibile;
11. In cadrul procesului de Management IT&C si Date:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de
rezultatele activitatilor gestionate de Directia Informatica si Operatiuni de
Securitate, referitoare la: alocarea tehnicii de calcul, suport tehnic, asigurarea
securitatii fizice si a informatiei, etc.;
12. In cadrul proceselor de Servicii Juridice:
- solicita si obtine opinii juridice / avize de legalitate, necesare in misiuni de audit sau
desfasurarea activitatii departamentului;
13. In cadrul proceselor de Control de Conformitate Anticoruptie si Suport Antifrauda:
- coordoneaza activitatea in scopul obtinerii de suport in realizarea misiunilor de audit
si investigarea aspectelor / riscurilor de frauda / coruptie;

1.2.2. Biroul Antifrauda (BA )
A. Procese principale:
1. In cadrul procesului de efectuare a misiunilor de asigurare:
- desfasoara activitati de investigatii antifrauda in urma sesizarilor receptionate la
nivelul companiei, in baza procedurii privind raportarea neregulilor;
- identifica/evalueaza riscurile de frauda specifice domeniilor auditabile;
- participa in echipe comune, impreuna cu auditorii Departamentului de Audit Intern
(DAI), la misiunile de audit in care este necesara expertiza pe zona de antifrauda;
- la cererea Consiliului de Administratie al societatii si/sau a Directorului General,
participa la efectuarea de audituri ad-hoc (misiuni de audit intern cu caracter
exceptional), daca exista suspiciuni de frauda;
- urmareste implementarea masurilor agreate cu managementul, incluse in rapoartele
de investigatii sau misiunile de audit la care participa personalul BA;
2. In cadrul procesului de efectuare de misiuni de consiliere:
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- ofera consiliere managementului, cu acordul Directorului General, in vederea
imbunatatirii sistemului de management si control intern din cadrul SNN in ceea ce
priveste implementarea masurilor de reducere a riscurilor de frauda;
B. Procese la interfata:
1. In cadrul proceselor Managementul resurselor umane, Pregatirea si perfectionarea
personalului, Managementul schimbarilor organizationale:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de
rezultatele activitatilor gestionate de Directia Strategie Resurse Umane, referitoare
la: actualizarea structurii organizatorice / Regulamentului de Organizare si
Functionare (ROF) / fiselor de post, recrutarea / selectionarea / angajarea /
promovarea personalului / succesorilor, integrarea noilor angajati, intocmirea si
furnizarea pontajul / rapoartelor de activitate, fundamentarea si monitorizarea
indicatorilor de performanta, evaluarea rezultatelor personalului, pregatirea si
perfectionarea personalului, inclusiv instruirea si testarea in domeniile SSM
(securitatii si sanatatii in munca) / SU (situatiilor de urgenta) / securitatii nucleare
etc.;
2. In cadrul proceselor Managementul resurselor financiare si Serviciilor Administrative:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de
rezultatele activitatilor gestionate de Directia Financiara, referitoare la: elaborarea si
alocarea bugetului de cheltuieli, decontarea drepturilor si beneficiilor salariale
(tichete masa / vacanta), avizarea si decontarea deplasarilor / delegatiilor / actiunilor
de odihna si refacere, alocarea mijloacelor auto pentru deplasari, alocarea
mijloacelor de inventar, birotica si papetarie, arhivarea documentelor, etc.;
3. In cadrul procesului Managementul Riscurilor:
- identifica / evaluaza riscurile specifice activitatii BA;
- contribuie la completarea / actualizarea Registrului de risc la nivelul BA;
4. In cadrul procesului Evaluarea Sistemului de Management:
- respecta prevederile si efectueaza autoevaluarea conforma documentatiei Sistemului
de Management (politici, manual, proceduri, instructiuni, etc.) aplicabil in SNN
Sediul Central;
5. In cadrul proceselor Controlul neconformitatilor, actiuni corective, preventive si de
imbunatatire Managementul documentelor si inregistrarilor:
- solicita avize si respecta prevederile de documentare, actualizare si evaluare a
documentatiei de proces, procedurilor, normelor proprii, precum si a documentelor
/ inregistrarilor;
- furnizeaza informatiile solicitate in cadrul misiunilor de audit de calitate;
- agreaza si implementeaza masuri corective de imbunatatire a calitatii;
6. In cadrul procesului Control financiar de gestiune:
- aliniaza planurile anuale BA si DCFM pentru evitarea misiunilor redundante sau a
controalelor excesive asupra unor functiuni organizatorice;
7. In cadrul procesului Achizitii:
- furnizeaza necesarul de achizitii pentru intocmirea si actualizarea Programului
Anual de Achizitii Sectoriale (PAAS);
- intocmeste documentatia pentru initierea achizitiei / atribuirea contractelor si
derularea contractelor de achizitii;
8. In cadrul proceselor Sistemului de Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM);
- efectueaza autoevaluarea SCIM si furnizeaza propuneri pentru Programul de
Dezvoltare SCIM;
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- furnizeaza informatii in scopul raportarii si cascadarii obiectivelor generale /
specifice si a indicatorilor de performanta aferenti;
- furnizeaza informatii in scopul intretinerii listei de functii sensibile;
9. In cadrul procesului de Management IT&C si Date:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de
rezultatele activitatilor gestionate de Directia Informatica si Operatiuni de
Securitate, referitoare la: alocarea tehnicii de calcul, suport tehnic, asigurarea
securitatii fizice si a informatiei, etc.;
10. In cadrul proceselor de Servicii Juridice:
- solicita si obtine opinii juridice / avize de legalitate, necesare in misiuni antifrauda
sau desfasurarea activitatii biroului;
11. In cadrul procesului de Control de conformitate anticoruptie:
- coopereaza cu Biroul Conformitate pentru implementarea Sistemului de Management
Anti-mita si asigura suport in derularea misiunilor de conformitate.

1.2.3. Serviciul Managementul Riscului
A. Procese principale:
1. In cadrul procesului Asigurarea unui management integrat al riscului, ce permite
mentinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru SNN:
- identificarea, atat impreuna cu compartimentele proprietar de obiective cat si
independent (dupa caz), a evenimentelor potentiale care pot afecta Societatea;
- consilierea proprietarilor riscurilor in identificarea, evaluarea si reevaluarea
riscurilor, pe diverse categorii;
- identificarea, cuantificarea si analiza in mod regulat a riscurilor in vederea
imbunatatirii performantei proceselor si activitatilor;
- elaborarea de proceduri si instructiuni de risc si urmarirea aplicarii acestora;
- revizuirea si/sau recalibrarea/ ajustarea periodica a instrumentelor de administrare a
riscurilor (de ex. proceduri interne, algoritmi si modele, scale de evaluare, profilul
de risc, limita de toleranta la risc, fluxuri operationale si informationale);
- evaluarea/revizuirea periodica a riscului de credit comercial al contrapartidelor de
pe piata de energie PC-OTC;
- verificarea eligibilitatii emitentilor de instrumente de garantare si conformitatea
instrumentelor de garantare constituite sau propuse a fi constituite, in functie de
specificul activitatii, conform procedurii MR-00-01.02, in vigoare.
2. In cadrul procesului Administrarea Registrului de Risc consolidat la nivelul societatii:
- solicitarea proprietarilor riscurilor sa actualizeze riscurile in aplicatia privind
administrarea riscurilor (ARM) , trimestrial;
- elaborarea Raportului privind administrarea riscurilor, trimestrial;
- administrarea Registrului de risc consolidat la nivelul societatii in aplicatia ARM,
si extinderea procesului de responsabilizare la nivelul tuturor persoanelor implicate
in managementul riscului;
- analizarea universului de riscuri, efectuarea de ierarhizari si agregari ale riscurilor,
analizarea evolutiei riscurilor;
- administrarea riscurilor in conformitate cu apetitul/toleranta la risc a Societatii.
B. Procese la interfata:
1. In cadrul procesului de planificare a activitatii:
- elaboreaza / actualizeaza procedurile
managementului riscului.
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2. In cadrul procesului de raportare a activitatii:
- participa la elaborarea Rapoartelor de activitate intocmite la nivelul DAMR si
destinate Ministerului de resort / Comitetului de Audit.
3. In cadrul procesului de organizare interna a activitatii:
- gestioneaza si arhiveaza toate documentele aferente activitatilor SMR.
4. In cadrul proceselor Managementul schimbarilor organizationale, Managementul
resurselor umane, Pregatirea si perfectionarea personalului,
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de
rezultatele activitatilor gestionate de Directia Strategie Resurse Umane, referitoare
la: actualizarea structurii organizatorice / ROF-ului / fiselor de post, recrutarea /
selectionarea / angajarea / promovarea personalului, integrarea noilor angajati,
intocmirea si furnizarea rapoartelor de activitate, evaluarea rezultatelor personalului,
pregatirea si perfectionarea personalului, inclusiv instruirea si testarea in domeniile
SSM/ SU / securitatii nucleare etc..
5. In cadrul proceselor Managementul resurselor financiare si Servicii Administrative:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de
rezultatele activitatilor gestionate de Directia Financiara, referitoare la elaborarea si
alocarea bugetului de cheltuieli, decontarea drepturilor si beneficiilor salariale (,
transport, tichete masa / CO), avizarea si decontarea deplasarilor / delegatiilor /
actiunilor de odihna si refacere, alocarea mijloacelor auto pentru deplasari, alocarea
mijloacelor de inventar, birotica si papetarie, arhivarea documentelor etc..
6. In cadrul procesului Evaluarea Sistemului de Management
- asigura respectarea prevederilor si autoevaluarea conform documentatiei Sistemului
de Management (politici, manual, proceduri, instructiuni, etc.) aplicabile in SNN
Sediul Central.
7. In cadrul procesului Achizitii:
- furnizeaza necesarul de achizitii pentru intocmirea si actualizarea Programului
Anual de Achizitii Sectoriale (PAAS);
- intocmeste documentatia pentru initierea achizitiei / atribuirea si derularea
contractelor de achizitii.
8. In cadrul procesului Sistem de Control Intern Managerial:
- evalueaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial
(SCIM);
- raporteaza autoevaluarea SCIM si propunerile pentru Programul de Dezvoltare
SCIM;
- furnizeaza informatii in scopul raportarii si cascadarii obiectivelor generale /
specifice si a indicatorilor de performanta aferenti;
- furnizeaza informatii in scopul intretinerii listei de functii sensibile.
9. In cadrul procesului Management IT&C si Date:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de
rezultatele activitatilor gestionate de Directia Informatica si Operatiuni de
Securitate, referitoare la: alocarea tehnicii de calcul, suport tehnic, asigurarea
securitatii fizice si a informatiei etc..
10. In cadrul procesului Servicii Juridice:
- solicita si obtine opinii juridice / avize de legalitate, necesare in desfasurarea activitatii
serviciului.
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CAPITOLUL XVII – SECRETARIATUL GENERAL

1. Secretariat General
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1. Secretariat General
1.1. Obiect de activitate
Secretariatul General este subordonat Directorului General al societatii si are ca obiect de
activitate asigurarea interfetei conducatorului societatii cu personalul angajat/celelalte structuri
organizatorice si cu persoanele/entitatile organizatorice din afara institutiei.
Secretariatul General asigura, de asemenea, degrevarea Directorului General de unele sarcini
auxiliare, creandu-i-se astfel conditiile necesare realizarii atributiilor sale.
Activitatea Secretariatului General se desfasoara in baza principiilor de cooperare, echidistanta,
disponibilitate, profesionalism si confidentialitate.

1.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
A.

Proces principal

In cadrul procesului Circuitul documentelor si asistenta manageriala
- stabilirea sistemului de lucru pentru gestionarea si pastrarea controlului asupra
corespondentei externe si interne in SNN Sediul Central;
- cooperarea cu celelalte structuri organizatorice aflate in subordinea/coordonarea
conducatorului societatii pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, precum si aducerea la
indeplinire a sarcinilor dispuse de catre Directorul General;
- organizeaza sistemul informational: primirea, prelucrarea si transmiterea informatiilor;
- organizeaza si urmareste agenda de lucru a Directorului General si faciliteaza intalnirile si
contactele cu personalul propriu sau din exterior;
- intocmeste corespondenta in limba romana si engleza la solicitarea DG;
- asigura existenta unei baze de date la nivelul Directorului General privind documentele
intrate si iesite la nivelul SNN – Executiv;
- asigura derularea operatiunilor necesare privind primirea, evidenta, repartizarea,
multiplicarea, selectionarea documentelor adresate Directorului General sau expediate de
catre acesta altor structuri interne;
- actualizarea bazei de date a documentelor;
- asigura planificarea salilor de sedinta la sediul societatii;
- tine evidenta contactelor partenerilor comerciali interni si externi;
- ofera suport Secretariatului Consiliului de Administratie si/sau Adunarii Generale a
Actionarilor, la solicitarea acestora si cu acordul Directorului General;
- asigura inregistrarea corespondentei receptionate prin intermediul tuturor canalelor de
corespondenta (posta, personal, e-mail, fax);
- prezinta Directorului General documentele zilnice, cuprinse in “mapa cu corespondenta”,
adresate Societatii, , cu exceptia documentelor clasificate;
- asigura distribuirea documentelor repartizate pe directii/ departamente/ servicii/ birouri;
- executa orice alte sarcini in sfera de competenta, stabilite de catre Directorul General.
B.

Procese la interfata

1. In cadrul procesului Organizare si responsabilitati
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- asigurarea interfetei conducatorului societatii cu personalul angajat/celelalte structuri
organizatorice si cu persoanele/entitatile organizatorice din afara institutiei.
2.

In cadrul procesului Comunicare

- coopereaza cu celelalte structuri organizatorice aflate in subordinea/coordonarea
conducatorului societatii pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, precum si aducerea la
indeplinire a sarcinilor dispuse de catre conducerea societatii;
- cooperare, echidistanta, disponibilitate, profesionalism si confidentialitate.
3. In cadrul procesului Managementul resurselor financiare
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficieaza de rezulatele
activitatilor gestionate de Directia Finaciara referitoare la decontarea drepturilor si
beneficiilor salariale (energie electrica, termica, transport, tichete de masa/vacanta),
actiunilor de odihna si refacere.
4. In cadrul procesului Managementul riscului
- identifica/evalueaza riscurile specifice activitatii SG.
5. In cadrul procesului Evaluarea sistemului de management
respecta prevederile si autoevaluare conforma documentatiei Sistemului de
Management (politici, manual, proceduri, instructiuni, etc) aplicabile in cadrul SNN.
6. In cadrul procesului Achizitii
furnizeaza la sfarsit de an necesarul de achizitii pentru intocmirea Programului Anual
de Achizitii Sectoriale (PAAS) pentru urmatorul an – N/A.
7. In cadrul procesului Control intern/managerial
raporteaza autoevaluarea SCIM si a propunerilor pentru Programul de Dezvoltare
SCIM.
8. Management IT si telecomunicatii
furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Departamentul Operatiuni Informatice, referitoare la: alocarea
tehnicii de calcul, suport tehnic, asigurarea securitatii fizice si a informatiilor.
9. Activitati in domeniul SSM
-

participa la instruiri si testari periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca,

-

intretine si actualizeaza fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta.

10. Activitati in domeniul SU
-

participa la instruiri si testari periodice in domeniul situatiilor de urgenta;

-

intretine si actualizeaza fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta.
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CAPITOLUL XVIII– EVALUARE INDEPENDENTA
(OVERSIGHT)

1. Grup Evaluare Independenta – CNE Cernavoda
2. Compartimentul Oversight –Sucursala FCN Pitesti
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5.1.1.1. Grup Evaluare Independenta (GEI)
1.1 Obiect de activitate
Grupul de Evaluare Independenta (GEI) detine competenta specializata in activitatea de
evaluare independenta a aspectelor de securitate nucleara pentru a oferi conducerii SN
Nuclearelectrica SA si CNE Cernavoda o imagine permanentă asupra performanţei centralei,
cu focalizare pe aspectele de securitate nucleara, fiabilitatea centralei, eficacitatea răspunsului
la urgenţe si riscurile asociate, cu relevanță pentru realizarea obiectivelor CNE Cernavoda.
De asemenea, GEI asigura coordonarea si desfasurarea activitatilor specifice de evaluare
externa a securitatii nucleare (NSRB).
GEI este subordonat administrativ Directorului CNE Cernavoda si functional Directorului
General SNN.

1.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
1. In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
- Asigura implementarea cerintelor Sistemului de Management in activitatile grupului.
2. In cadrul procesului “Evaluare si imbunatatire continua a sistemului de management”:
- Planifica si efectueaza activitati de observare si inspectii a activitatilor si sedintelor
desfasurate la CNE Cernavoda.
- Planifica si efectueaza activitati de evaluare scrisa a proceselor si subproceselor din CNE
Cernavoda din punct de vedere a securitatii nucleare si performantei.
- Consemneaza in bazele de date ale GEI aspectele vazute in inspectii si observari.
- Emite rapoarte scrise despre procesele si subprocesele evaluate pe care le inainteaza
conducerii SNN si CNE Cernavoda si le transmite spre stiinta la CNCAN.
- Emite rapoarte periodice (bilunar, lunar, trimestrial, anual) despre activitatile efectuate si
problemele identificate, pentru informarea conducerii SNN si CNE Cernavoda.
- Asigura analiza periodica (lunar) a lectiilor de invatat din activitatile de evaluare interna si
externa.
- Asigura autoevaluarea activitatilor de evaluare independenta a securitatii nucleare si de
evaluare externa a securitatii nucleare (NSRB) din cadrul procesului de “Evaluare si
imbunatatire continua a sistemului de management”.
3.In cadrul Procesului de pregatire a personalului centralei:
- Asigura ca personalul din subordine si personalul contractor care desfasoara activitati in cadrul
compartimentului este pregatit, calificat si/ sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa le
execute.
- Asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/ Ghidurilor de
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calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care desfasoara activitati
in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din aria de responsabilitate,
instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii pregatirii).
4.In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
- Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.
- Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate
in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora.
- Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata de
planificarea initiala aprobata/ rectificata.
- Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu
situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.
- Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558
“Modificari in cadrul bugetului" pentru suplimentare / reducere a sumelor de buget aprobate pe
capitole / articole / programe, inainte de executia acestora.
- Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.
5.In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
- Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
6.In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
- Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice
incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
7. In cadrul procesului “Politica si principiile de protectie fizica”:
- Manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a cerintelor
de protectie fizica.
- Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.
- Asigura respectarea cerintelor de securitate
compartimentului.

a informatiei de catre personalul

8.In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
- Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si
asigura includerea acestuia in Fisa Postului.
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- Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada
desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.
- Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare
sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria A si
B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE
Cemavoda.
9.In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
- Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile
compartimentului.
- Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la
urgenta.
10.In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
- Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.
- Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.
- Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in
domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.
- Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.
11.In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
- Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii specific activitatii GEI și o
trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.
- Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.
12.In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
- Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate
in munca.
- Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.
- Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.
13.In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
- Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata si
sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
- Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate.
- Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.
14.In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
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- Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.
- Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
15.In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
- Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.
- Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE Cernavoda sau a unor terti, incredintata
CNE Cernavoda spre utilizare.
- Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de securitate
a informatiilor pe care le constata.
16.In cadrul procesului “Activitati administrative”:
- Initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru ale GEI
(mobilier, calculatoare, videoproiectoare, rechizite, etc.).
- Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570, in
cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.
- Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de cazare FPC-0571 pentru
delegatii straini sau romani implicati in activitati ale GEI la CNE Cernavoda.

2.Compartiment Evaluare Indepedenta – FCN Pitesti
2.1.Obiect de activitate
Compartiment Evaluare Indepedenta FCN Pitesti (CEI-FCN), deține competența specializată în
activitatea de evaluare independenta a aspectelor de securitate nucleara pentru a oferi
conducerii SN Nuclearelectrica SA si FCN Pitesti o imagine permanentă asupra performanţei
fabricii, cu focalizare pe aspectele de securitate nucleară, securitate radiologică, fiabilitatea
echipamentelor, aspecte cu relevanță pentru realizarea obiectivelor FCN Pitesti.
De asemenea, CEI-FCN asigură coordonarea și desfășurarea activităților specifice de evaluare
externă a securității nucleare (SEDO).

2.2. Atributii, Competente, Responsabilitati
- asigurarea interfeței cu CNCAN și SNN în domeniul evaluării independente (oversight) a
securității nucleare;
- coordonarea întocmirii rapoartelor /minutelor/ informărilor pe domeniul oversight ului
securității nucleare din FCN;
- urmărește procesele de promovare și îmbunătățire a culturii de securitate nucleară în FCN;
- urmărește procesul de pregătire, autorizare și calificare pe domeniul securității nucleare al
personalului din FCN
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- participă la activitățile de cooperare tehnică în care FCN respectiv SNN sunt implicate la nivel
național, regional și internațional;
Responsabilități:
1.
În cadrul procesului de evaluare independentă al securitătii nucleare:
Solicită si colecteaza și centralizează de la persoanele responsabile din compartimentele
FCN datele necesare întocmirii raportărilor pe domeniul evaluării independente (oversight) a
securității nucleare din FCN;
Realizează evaluarea culturii de securitate nucleară din FCN prin analiza documente,
sondaje, chestionare, interviuri, observari, grupuri focus, etc.
Întocmește documentația de autorizare a personalului responsabil cu evaluarea
independentă a securității nucleare, o înaintează la CNCAN și participă la autorizarea de către
CNCAN;
Solicită prin SNN, cel puţin o dată la fiecare 5 ani misiuni de evaluare internaţionale
inter pares care să verifice procesele şi ariile de activitate importante pentru securitatea nucleară
din FCN conform NSN-20 și răspunde de organizarea și desfăsurarea misiunilor.
2.

În cadrul procesului “Planificarea și monitorizarea SMI”:

Implementarea cerințelor Sistemului de Management Integrat în activitățile evaluare
independentă de oversight al securității nucleare, proces de management.
3.

În cadrul procesului “Evaluarea Sistemului de Management Integrat”:

Planifică și efectuează activităti de observare, supraveghere și inspecții a activităților și
ședințelor desfășurate la FCN Pitești
Planifică și efectuează activități de evaluare și inspecție a proceselor si subproceselor
din FCN Pitesti din punct de vedere a securității nucleare și performanței pentru securitate
nucleară.
Emite rapoarte scrise despre procesele si activitățile evaluate pe care le înaintează
conducerii SNN si FCN Pitesti si le transmite spre știință la CNCAN.
Emite rapoarte periodice (trimestrial, anual) despre activitățile efectuate și problemele
identificate, pentru informarea conducerii SNN și FCN Pitești.
Asigură analiza periodică a lecțiilor de învățat din activitățile de evaluare internă si
externă a securității nucleare.
4.

În cadrul Procesului de pregătire a personalului fabricii:

Se asigură și verifică ca personalul FCN si personalul contractor care desfășoară
activități în FCN este pregătit, calificat și/ sau autorizat pentru sarcinile pe care urmează să le
execute.
5.

In cadrul Procesului „Asigurarea securității nucleare și garanții nucleare”:
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Asigură suport necesar întocmirii și actualizării cursului de securitate nucleară și a
desfășurării activităților de instruire și autorizare a personalului pe domeniul securității
nucleare.
Colaborează cu DSN pentru elaborraea și evaluarea indicatorilor de performanta pentru
securitatate nucleara si pentru elaborarea rapoartelor de securitate radiologica si securitate
nucleara.
- Colaborează cu DSN pentru evaluarea culturii de securitate nucleară din FCN prin analiza
documente, sondaje, chestionare, interviuri, observari, grupuri focus, etc

6.

In cadrul procesului “Managementul Resurselor Financiare”:

Evaluează resursele financiare necesare desfășurării activităților aflate în aria de
responsabilitate și le include în propunerile de buget ale compartimentului.
7.
In cadrul procesului
Conștientizare si Instruire”:

“Managementul

Resurselor

Umane/

Competență,

Aplică politicile si principiile de resurse umane în derularea acțiunilor de planificare și
organizare a resurselor umane, recrutare, selecție, angajare, evaluare performanțe, avansare,
promovare, salarizare, recompensare și sancționare a personalului, administrare și evidență a
timpului de muncă si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
8.

In cadrul procesului “Asigurarea Protecției Mediului”:

- Urmărește în cadrul activităților zilnice implementarea cerințelor de mediu și raporteaza orice
incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
9.

In cadrul procesului “Asigurarea protectiei fizice”:

- Manifesta grija in pastrarea bunurilor fabricii si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcare a cerintelor
de protectie fizica.
- Asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul compartimentului.
- Asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul compartimentului.
10.
In cadrul procesului “Asigurarea sanătății și securității ocupaționale și situații de
urgență”:
- Asigură respectarea cerințelor procedurale referitoare la răspunsul la urgență aplicabile
compartimentului.
- Asigură participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregătire de răspuns la
urgență.
- Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate
in munca.
- Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si
securitate in munca.
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- Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in
munca.
- Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și
monitorizează continuu respectarea acestora.
- Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente compartimentului
pentru asigurarea prevenirii incendiilor.
11.

In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:

-

Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.

-

Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.

Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute
in domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.
Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in
conformitate cu cerintele procedurale.
12.

In cadrul procesului “Procurare”:

Intocmește documentația de achiziție pentru servicii de pregatire și o trimite catre
Serviciul Achizitii (achizitia pentru prezenta misiunilor externe in FCN in scopul verificarii).
13.

In cadrul procesului “Neconformități AC/AP Îmbunătățire continuă”:

Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata,
corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea
solutiilor la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.
Asigura urmărirea și implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care
este responsabil.
14.

In cadrul procesului “Securitate cibernetică și protecția informațiilor clasificate”:

-

Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.

Raportează evenimentele de securitate nucleară precum și alte riscuri de securitate
nucleară pe care le constată.

661

S.N. NUCLEARELECTRICA SA

CAPITOLUL XIX– ACTIVITATI SUPORT

1. Departament Servicii Suport - CNE Cernavoda
2. Serviciul Administrativ – SNN Executiv
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1. DEPARTAMENTUL SERVICII SUPORT (DSS)
1.1 Obiect de activitate
DSS este responsabil cu administrarea si mentinerea activelor CNE Cernavoda, din aria de
responsabilitate, la un nivel corespunzator de functionare si utilizare, precum si cu activitatea
de control al documentelor si inregistrarilor. Totodata, DSS asigura, la un nivel corespunzator
calitativ, obligatiile contractuale asumate de CNE Cernavoda in zona de servicii suport.
DSS este subordonat direct Directorului Economic al CNE Cernavoda.
DSS este compus din patru compartimente: Serviciul Administrativ, Sectia Transporturi,
Serviciul Administrare Complex Cazare, Biroul Control Documente.
Activitatile DSS sunt aferente procesului “Activitati administrative in cadrul CNE Cernavoda”,
definit in RD-01364-A010.

1.1.1 Serviciul Administrativ (SADM)
- asigura suportul logistic, coordonarea si interfata atat cu departamentele
centralei, cat si cu institutiile, organizatiile, companiile cu care CNE Cernavoda se
afla in relatii de colaborare, in vederea desfasurarii optime a activitatilor suport,
administrative, in cadrul CNE Cernavoda.
1.1.2 Sectia Transporturi (ST)
- asigura conditii de transport la un nivel decent de confort pentru personalul CNE Cernavoda,
nici un eveniment rutier soldat cu vatamari corporale sau pagube pentru patrimoniu, precum si
reducerea imobilizarilor parcului auto prin cresterea eficientei reparatiilor.

1.1.3. Serviciul Administrare Complex Cazare (SACC)
- administreaza cele peste 1000 de locuinte de serviciu si interventie, zonele aferente acestor
locuinte (campusurile, bloc A1, Blocuri T1, T2,T3), cantina CNE, diverse facilitati, retelele si
instalatiile aferente acestora, exploateaza eficient sistemul centralizat de alimentare cu energie
termica si efectueaza activitati de operare si intretinere a sistemelor necritice si obiectivelor
exterioare.
Misiunea serviciului este de a asigura:
-

-

conditii decente de locuit in toate locuintele proprietate CNE din Cernavoda/Constanta si
de a intretine/exploata in siguranta constructiile, retelele si instalatiile, zonele si spatiile
verzi aferente constructiilor, aflate in grija sa.
exploatarea eficienta a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica, in scopul
producerii, transportului si furnizarii agentului termic pentru satisfacerea necesitatilor
consumatorilor;
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-

activitatile de operare si intretinere pentru sistemele necritice si obiectivele amplasate pe
platforma industriala din exteriorul zonei protejate (cladiri arhive, pavilioane

administrative, shopuri, campus baraci, etc).
1.1.4 Biroul Control Documente (BCD)
Este responsabil cu:
-

Administrarea emiterii si circulatiei documentelor in interiorul centralei, administrarea si
controlul desenelor, servicii de curierat si corespondenta, atat intre departamentele centralei
cat si cu colaboratori externi;

-

Initierea si organizarea activitatii de intocmire/ revizia Nomenclatorului Arhivistic,
obtinerea confirmarii/acceptarii Arhivelor Nationale;

-

Intocmirea Procesului Verbal de distrugere documente, supunerea aprobarii acestuia de
catre directorul CNE Cernavoda si transmiterea spre aprobare la Directia Judeteana a
Arhivelor Nationale Constanta;

-

Constituirea si organizarea in mod corespunzator a depozitului de arhiva (arhiva
documentatiei tehnice si dosarele corespondentei) conform prevederilor Legii Arhivelor
Nationale.

Principalele atributii, competente si responsabilitati ale Biroului Control Documente sunt
reflectate in urmatoarele procese:
-

Controlul documentelor si al inregistrarilor (RD-01364-Q007);

-

Controlul configuratiei de proiectare (RD-01364-T005);

-

Administarea autorizatiilor de securitate nucleara (RD-01364-L008).

Misiunea Biroului Control Documente consta in administrarea desenelor si controlul
documentelor/ inregistrarilor pentru toate compartimentele centralei, cu responsabilitati in
cadrul procesului de “Controlul documentelor si al inregistrarilor” (proces de baza), si suport
pentru procesul “Controlul configuratiei de proiectare” (proces de baza).

1.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
1.2.1 Serviciul Administrativ (SADM)
1. ,In cadrul procesului de “Activitati administrative in cadrul CNE Cernavoda”-RD-01364A010:
- asigura suport logistic si interfata intre fosti salariati ai CNE Cernavoda si Serviciul Financiar,
prin procesarea documentelor primare (facturi, chitante, etc), in vederea decontarii avantajelor
(energie electrica), conform Hotararilor judecatoresti;
- coordoneaza contractele de servicii complete de multiplicare documente, servicii complete de
telecopiere si tehnoredactare documente, furnizate de firma prestatoare de servicii;
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- asigura suport logistic pentru achizitionarea echipamentelor de birotica, mobilier, consumabile
(rechizite,etc) pentru compartimentele CNE Cernavoda, conform solicitarilor;
- asigura derularea administrativa a contractelor de servicii de telefonie mobila si fixa;
- asigura derularea administrativa a contractelor de servicii pentru furnizarea apei reci, preluare
ape menajere si meteorice pentru punctele de consum ale CNE Cernavoda, asigurand interfata
intre Furnizorul de utilitati si compartimentele centralei implicate in aceasta activitate;
- asigura derularea administrativa a contractului de servicii de furnizare energie electrica CNE
Sediu si productie Cernavoda, Obiective Exterioare ale CNE Cernavoda si asigurarea interfetei
cu Furnizorul de utilitati si compartimentele centralei implicate in aceasta activitate;
- asigura derularea administrativa a contractelor de inchiriere teren, inchiriere spatii pentru
birouri, cat si a contractelor de furnizare energie electrica, cu revanzare, incheiate de CNE
Cernavoda cu firmele contractoare de pe Platforma CNE Cernavoda;
- asigura operarea centralei telefonice prin asigurarea de personal calificat;
- asigura suport administrativ si logistic pentru functionarea normala si Opririle Planificate ale
Unitatilor 1 si 2;
- asigura activitati de administrare/repartizare a spatiilor din Pav. 0, Pav. 5, Pav. 7, Cladirea
Commissioning precum si a suprafetelor de teren din afara zonei protejate, proprietate CNE
Cernavoda;
- asigura suport pentru desfasurarea unor actiuni organizate de centrala impreuna cu institutiile,
organizatiile, companiile cu care aceasta se afla in relatii de cooperare;
- asigura suport si interfata pentru activitatea de autoevaluare, rezolvarea cerintelor specifice de
documentare activitati, asigurand un coordonator de autoevaluare la nivel de departament,
responsabil de proces.
2. In cadrul procesului de „Conducerea si administrarea proceselor la CNE Cernavoda” RD-01364-Q011, SADM detine Responsabil de proces al DSS, pentru procesul „Activitati
administrative la CNE Cernavoda”, care raspunde de:
- dezvoltarea si documentarea procesului alocat, in colaborare cu coordonatorul dezvoltare
procese in CNE Cernavoda;
- definirea datelor de intrare/ iesire ale fiecarui pas din proces;
- identificarea si elaborarea documentatiei procesului respectiv;
- identificarea activitatilor critice si a riscurilor asociate;
- definirea activitatilor de verificare si validare pentru proces, tinand cont de importanta
activitatilor si impactul acestora asupra securitatii nucleare in special si asupra sistemului de
management general;
- evaluarea si raportarea periodica a starii de sanatate a procesului, utilizand procesul de
autoevaluare.
3. In cadrul procesului de „Conducerea si Administrarea activitatilor”- RD-01364-A008:
- dezvolta obiectivele departamentale, derivate din obiectivele majore stabilite de directorul
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centralei si/sau obiectivele anuale prevazute in directiile de actiune din tabloul de bord al CNE
Cemavoda si le supune aprobarii Directorului Economic.
- dezvolta programele de imbunatatire emise pentru sustinerea obiectivelor specifice anuale
dezvoltate la nivel de departament/ compartiment si le supune aprobarii Directorului Economic.
- monitorizeaza si raporteaza stadiul realizarii programelor de imbunatatire in sedinte lunare,
trimestriale sau anuale.
- analizeaza periodic obiectivele specifice, dezvoltate la nivel de departament/ compartiment
pentru a identifica orice dificultate in indeplinirea lor iar stadiul de indeplinire impreuna cu
masurile de imbunatatire, acolo unde este cazul, se raporteaza periodic la nivelul conducerii.
4. In cadrul procesului de „Resurse umane si dezvoltare organizationala” – RD-01364HR001:
- aplica politicile si principiile stabilite de catre conducere si asigura aplicarea acestora in
derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare,
evaluare a performantelor, avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a
personalului, administrare si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de
administrare a relatiilor de munca dintre angajati.
5. In cadrul procesului de „Achizitie si administrare materiale” – RD-01364-S001:
- intocmeste documentatia de achizitii produse si/sau servicii, conform necesitatilor
compartimentului, si solicitarilor primite de la compartimentele centralei, in limita bugetelor
alocate;
- participa, atunci cand este cazul, in comisiile de evaluare, in timpul procedurilor de achizitii
produse si/sau servicii;
- deruleaza administrativ contractele de servicii si le receptioneza conform procedurilor
aprobate.
6. In cadrul procesului de „Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”-RD-01364A007:
- evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor si le includ in propunerile de
buget ale compartimentului;
- avizeaza autorizatiile de plata a produselor, serviciilor, lucrarilor, numai dupa verificarea
calitativa si cantitativa a acestora, in concordanta cu prevederile contractuale si dupa ce in
prealabil s-au asigurat ca valoarea acestora se incadreaza in limitele bugetare aprobate;
- asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate;
- urmareste realizarea bugetului aprobat si raporteaza periodic stadiul realizarii acestuia;
- urmareste recuperarca oricaror prejudicii cauzate de gestionarea necorespunzatoare a
patrimonului CNE sau in cazul acordarii unor fonduri necuvenite.
7. In cadrul procesului de „Sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda” – RD-01364P004:
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- asigura cunoasterea si aplicarea prevederilor procesului de sanatate si securitate in munca de
catre personalul subordonat;
- monitorizeaza continuu aderenta personalului subordonat la regulile de sanatate si securitate
in munca;
- asigura mentinerea pregatirii in domeniul sanatatii si securitatii in munca a personalului
subordonat la un nivel ridicat si eliminarea erorilor umane ce pot conduce la afectarea sanatatii
si securitatii in munca in activitatile specifice compartimentului;
- promoveaza sistematic asteptarile conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de
sanatate si securitate in munca.
8. In cadrul procesului de „Controlul neconformitatilor si actiuni corective / preventive” –
RD-01364-Q002:
- se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata si
dupa caz sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor care au generat-o;
- participa la analiza neconformitatilor si propun sau asigura suport in dispunerea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona de activitate de care raspund;
- urmareste implementarea la termen a actiunilor pentru corectarea neconformitatilor precum si
a actiunilor de tip corectiv/ preventiv atribuite, pentru a impiedica reaparitia/ aparitia lor.
9. In cadrul procesului de „Program de protectie la incendiu” – RD-01364-RP015:
- asigura insusirea de catre personal a regulilor de securitate la incendiu si monitorizeaza continu
aderenta;
- mentine un standard ridicat de ordine si curatenie pentru asigurarea conditiilor de prevenire a
incendiilor.

1.2.2 Sectia Transporturi (ST)
1. In cadrul procesului de “Activitati administrative in cadrul CNE Cernavoda”-RD-01364A010:
- asigura transportul rutier de marfa si persoane, in conditii de siguranta si confort;
- deruleaza contractele de prestari servicii de transport pentru personalul CNE si personalul
Unitatii de Jandarmi ce asigura paza la CNE Cernavoda, pe rutele: Constanta, Medgidia, Fetesti
– Cernavoda si retur;
- asigura transportul rutier de marfuri generale – la solicitarile departamentelor, in special
Serviciul Achizitii;
- asigura transportul rutier de marfuri periculoase si radioactive – la solicitarile departamentelor;
- asigura transportul rutier de persoane (local, in trafic national si international, la solicitarea
tuturor departamentelor centralei care obtin aprobari pentru efectuarea curselor);
- asigura participarea activa, cu toate mijloacele din dotare, la actiunile de evacuare personal
sau populatie, in caz de urgente specifice Centralei;
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- asigura intretinerea cailor de acces (strazi, sosele) pentru mijloacele auto in conditii de iarna
(depuneri de zapada, polei, viscol), astfel incat deplasarea personalului de exploatare a Centralei
la locul de munca sa se desfasoare in orice conditii meteorologice, prin derularea contractului
de deszapezire;
- asigura procesarea documentelor primare privind transporturile efectuate (foi parcurs,
diagrame tahograf, fisa activitatii zilnice, etc);
- efectueaza calculul consumurilor de carburanti, lubrifianti, anvelope si acumulatori astfel incat
acestea sa se incadreze in limitele impuse de normativele in vigoare;
- face demersuri pentru obtinerea licentelor de la Autoritatea Rutiera Romana privind efectuarea
transporturilor rutiere pe drumurile publice;
- face demersuri pentru obtinerea clasificarilor pe categorii a autobuzelor si microbuzelor de la
Registrul Auto Roman in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare.
- asigura incheierea asigurarilor mijloacelor de transport auto (RCA, CASCO, etc);
- face demersuri pentru obtinerea rovinietelor necesare circulatiei pe drumurile publice;
- asigura constatarea defectiunilor aparute in exploatarea parcului auto si stabilirea tipului
reparatiilor;
- asigura derularea contractelor de reparatii auto cu firmele ce asigura aceste servicii;
- intocmeste raportari privind emisiile de gaze catre agentia de mediu, impuse de legislatia
nationala in vigoare;
- intocmeste autoevaluari si raportari privind activitatea sectiei.
2. In cadrul procesului de „Managementul Combustibililui Nuclear” –RD-01364-P013:
- asigura transferul de combustibil ars de la U1 si U2 la DICA.
3. In cadrul procesului de „Conducerea si Administrarea activitatilor”- RD-01364-A008:
- dezvolta obiectivele departamentale, derivate din obiectivele majore stabilite de directorul
centralei si/sau obiectivele anuale prevazute in directiile de actiune din tabloul de bord al CNE
Cemavoda si le supune aprobarii Directorului Economic;
- dezvolta programele de imbunatatire emise pentru sustinerea obiectivelor specifice anuale
dezvoltate la nivel de departament/ compartiment si le supune aprobarii Directorului Economic;
- monitorizeaza si raporteaza stadiul realizarii programelor de imbunatatire in sedinte lunare,
trimestriale sau anuale;
- analizeaza periodic obiectivele specifice, dezvoltate la nivel de departament / compartiment
pentru a identifica orice dificultate in indeplinirea lor iar stadiul de indeplinire impreuna cu
masurile de imbunatatire, acolo unde este cazul, se raporteaza periodic la nivelul conducerii.
4. In cadrul procesului de „Resurse umane si dezvoltare organizationala” – RD-01364HR001:
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- aplica politicile si principiile stabilite de catre conducere si asigura aplicarea acestora in
derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare,
evaluare a performantelor, avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a
personalului, administrare si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de
administrare a relatiilor de munca dintre angajati;
5. In cadrul procesului de „Managementul de mediu la CNE Cernavoda” – RD-01364-Q010:
- asigura identificarea aspectelor de mediu, a impactului asupra mediului si asigura stabilirea si
urmarirea masurilor compensatorii pentru eliminarea/ diminuarea impactului de mediu pentru
activitatile desfasurate;
- asigura personal de supraveghere (acolo unde este cazul) pentru urmarirea implementarii de
catre contractanti a aspectelor specifice de mediu precum si respectarea cerintelor convenite
prin Conventia de mediu ce reprezinta parte integranta din contract;
6. In cadrul procesului „Achizitie si administrare materiale” – RD-01364-S001:
- intocmeste documentatia de achizitii produse si/sau servicii, conform necesitatilor
compartimentului, in limita bugetelor alocate;
- participa, atunci cand este cazul, in comisiile de evaluare, in timpul procedurilor de achizitii
produse si/sau servicii;
- deruleaza tehnic contractele de servicii si le receptioneza conform procedurilor aprobate.
7. In cadrul procesului de „Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”-RD-01364A007:
- evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor si le includ in propunerile de
buget ale compartimentului;
- avizeaza autorizatiile de plata a produselor, serviciilor, lucrarilor, numai dupa verificarea
calitativa si cantitativa a acestora, in concordanta cu prevederile contractuale si dupa ce in
prealabil s-au asigurat ca valoarea acestora sc incadreaza in limitele bugetare aprobate;
- asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate;
- urmareste realizarea bugetului aprobat si raporteaza periodic stadiul realizarii acestuia;
- urmareste recuperarea oricaror prejudicii cauzate de gestionarea necorespunzatoare a
patrimonului CNE sau in cazul acordarii unor fonduri necuvenite.
8. In cadrul procesului de „Sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda” – RD-01364P004:
- asigura cunoasterea si aplicarea prevederilor procesului de sanatate si securitate in munca de
catre personalul subordonat;
- monitorizeaza continuu aderenta personalului subordonat la regulile de sanatate si securitate
in munca;
- asigura mentinerea pregatirii in domeniul sanatatii si securitatii in munca a personalului
subordonat la un nivel ridicat si eliminarea erorilor umane ce pot conduce la afectarea sanatatii
669

S.N. NUCLEARELECTRICA SA
si securitatii in munca in activitatile specifice compartimentului;
- promoveaza sistematic asteptarile conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de
sanatate si securitate in munca.
9. In cadrul procesului de „Controlul neconformitatilor si actiuni corective/ preventive” –
RD-01364-Q002:
- se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata si
dupa caz sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor care au generat-o;
- participa la analiza neconformitatilor si propun sau asigura suport in dispunerea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona de activitate de care raspund;
- urmareste implementarea la termen a actiunilor pentru corectarea neconformitatilor precum si
a actiunilor de tip corectiv/ preventiv atribuite, pentru a impiedica reaparitia/ aparitia lor.
10. In cadrul procesului de „Program de protectie la incendiu” – RD-01364-RP015:
- asigura insusirea de catre personal a regulilor de securitate la incendiu si monitorizeaza continu
aderenta;
- mentine un standard ridicat de ordine si curatenie pentru asigurarea conditiilor de prevenire a
incendiilor.

1.2.3 Serviciul Administrare Complex Cazare (SACC)
1. In cadrul procesului de “Activitati administrative in cadrul CNE Cernavoda”- RD-01364A010:
- coordoneaza activitati de intretinere si reparatii cladiri, retele si instalatii gestionate de
Serviciul Administrare Complex Cazare: locuinte de interventie; locuinte de serviciu; cladiri
servicii (cantina, spatii recreere), spatii cu regim temporar de cazare, cladiri si retele
tehnologice, instalatii de distributie si alimentare a acestor obiective, cu utilitati.
- coordoneaza activitati de curatenie in spatiile cu regim de cazare temporara, birouri, spatii
comune;
- coordoneaza activitati de curatenie exterioara si intretinere spatii verzi in incintele de locuit
(Campusuri, Blocuri A1, T1, T2, T3, etc);
- coordoneaza activitati de cazare in regim hotelier pentru delegatii romani si straini ce
desfasoara activitati in baza contractelor de servicii sau in perioada opririlor
planificate/neplanificate;
- coordoneaza activitati de preparare hrana pentru angajatii CNE;
- intocmeste si urmareste contractele de inchiriere locuinte sau alte spatii aflate in grija SACC;
- desfasoara activitati administrativ-economice (facturare si incasare contravaloare cazare hotel,
calcul costuri aferente locuintelor ocupate de angajatii CNE considerate avantaje, conform
Contractului Colectiv de Munca, calcul cheltuieli aferente spatiilor inchiriate, transmiterea
acestora catre Serviciul Financiar si Contabilitate pentru impozitare sau facturare, dupa caz).
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- coordoneaza activitatile de exploatare, intretinere, reparatii la obiectivele aflate in
administrarea Grupului Termoficare, astfel:
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

derulareaza din punct de vedere administrativ contractele de vanzare energie termica;
asigura furnizea energiei termice catre S. C. Utilitati Publice S.R.L. si terti, la nevoie;
asigura obtinerea autorizarilor necesare lucrarilor de intretinere/reparatii;
asigura dirigentie de santier, evaluare si supraveghere lucrari;
asigura supervizarea lucrarilor de reparatii;
urmareste comportarea in exploatare a retelelor, a racordurilor termice si a constructiilor
aferente prin realizarea inregistrarii de date si informatii care pot defini fiabilitatea si
evolutia starii de sanatate a retelelor si racordurilor termice; efectuarea de studii si
implementarea solutiilor necesare echilibrarii termohidraulice a retelei de termoficare;
asigura monitorizarea si analizarea parametrilor de exploatare, pentru mentinerea lor in
valorile contractuale si optimizarea functionarii sistemului;
asigura implementarea programului anual de revizii si reparatii a sistemului de
termoficare;
coordoneaza activitatile de exploatare si intretinere Statie de tratare apa din Campus II;
asigura interfata cu operatorul local de distributie energie termica.

- coordoneaza activitatile de exploatare, intretinere, reparatii la obiectivele aflate pe platforma
CNE, in afara zonei protejate, astfel:
− asigura evaluarea operationala si pregatirea autorizatiilor de lucru pentru echipamentele
sistemelor necritice din responsabilitate, in cadrul grupului ZAEL 5.
− asigura realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii pe sistemele si in obiectivele
amplasate in exteriorul zonei protejate prin personal propriu si contractori desemnati.
− colaboreaza strans cu Atelierul Exploatare Auxiliare din cadrul SEIA pentru aplicarea
foilor de manevra si admiterea la lucru in vederea efectuarii lucrarilor curente, pentru
echipamentele aflate la interfata cu U0;
− asigura verificarea in teren a documentatiei operationale si de proiect emise pentru
sistemele din aria de responsabilitate;
− asigura toate activitatile specifice de pregatire foi de manevra si izolarea echipamentelor
pentru sustinerea activitatilor de intretinere;
− asigura exploatarea forajelor FJ1 si FJ2, a Statiei de tratare si Statiei de clorinare apa
potabila;
− asigura exploatarea statiilor de pompare pe circuitul hidrotehnic de evacuare a apei de
racire la CNE Cernavoda (Valea Seimeni)
− asigura exploatarea statiei temporare de pompe apa incendiu amplasata in cladirea EWS
U3-4
− asigura exploatarea obiectivelor si cladirilor ce apartin CNE Cernavoda, amplasate in
exteriorul zonei protejate, cu toate sistemele necritice comune ce le deservesc.

2. In cadrul procesului de „Conducerea si Administrarea activitatilor”- RD-01364-A008:
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- dezvolta obiectivele departamentale, derivate din obiectivele majore stabilite de directorul
centralei si/sau obiectivele anuale prevazute in directiile de actiune din tabloul de bord al CNE
Cemavoda si le supune aprobarii Directorului Economic.
- dezvolta programele de imbunataitire emise pentru sustinerea obiectivelor specifice anuale
dezvoltate la nivel de departament/ compartiment si le supune aprobarii Directorului Economic.
- monitorizeaza si raporteaza stadiul realizarii programelor de imbunatatire in sedinte lunare,
trimestriale sau anuale.
- analizeaza periodic obiectivele specifice, dezvoltate la nivel de departament / compartiment
pentru a identifica orice dificultate in indeplinirea lor iar stadiul de indeplinire impreuna cu
masurile de imbunatatire, acolo unde este cazul, se raporteaza periodic la nivelul conducerii.
3. In cadrul procesului de „Activitati de intretinere la CNE Cernavoda” – RD-01364-P006:
- asigura pregatirea corespunzatoare a activitatilor (inspectia in teren inainte de executie),
- verifica existenta pieselor de schimb, calificarea corespunzatoare a personalului pentru
executie;
- asigura executia eficienta a activitatilor de intretinere (executia activitatilor in timpul
programat si la calitatea impusa de standardele interne);
- asigura documentarea corespunzatoare a activitatii executate;
- asigura evaluarea lucrarilor de intretinere, prin personal propriu.4. In cadrul procesului de
“Pregatire a personalului centralei” – RD-01364-TR001 – SACC detine PUC (Persoana
Unica de Contact) Pregatire a DSS, care:
- asigura ca personalul din departament si personalul contractor care desfasoara activitati in
cadrul DSS este pregatit, calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa le execute;
- asigura aplicarea tuturor fazelor ASP in programele de pregatire a personalului din
compartiment (ex.: identificarea cerintelor de pregatire si elaborarea CPSP-urilor/ Ghidurilor
de calificare pentru personalul compartimentului si personalul contractor care desfasoara
activitati in cadrul compartimentului, elaborarea materialelor de pregatire din aria de
responsabilitate, instructori si mentori pentru pregatirea la locul de munca, evaluarea eficacitatii
pregatirii).
5. In cadrul procesului de „Resurse umane si dezvoltare organizationala” – RD-01364HR001:
- aplica politicile si principiile stabilite de catre conducere si asigura aplicarea acestora in
derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare,
evaluare a performantelor, avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a
personalului, administrare si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de
administrare a relatiilor de munca dintre angajati.
6. In cadrul procesului de „Managementul de mediu la CNE Cernavoda” – RD-01364-Q010:
- asigura identificarea aspectelor de mediu, a impactului asupra mediului si asigura stabilirea si
urmarirea masurilor compensatorii pentru eliminarea/ diminuarea impactului de mediu pentru
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activitatile desfasurate;
- asigura personal de supraveghere (acolo unde este cazul) pentru urmarirea implementarii de
catre contractanti a aspectelor specifice de mediu precum si respectarea cerintelor convenite
prin Conventia de mediu ce reprezinta parte integranta din contract.
7. In cadrul procesului de „Achizitie si administrare materiale” – RD-01364-S001:
- intocmeste documentatia de achizitii produse si/sau servicii, lucrari, conform necesitatilor
compartimentului, in limita bugetelor alocate;
- participa, atunci cand este cazul, in comisiile de evaluare, in timpul procedurilor de achizitii
produse si/sau servicii;
- deruleaza tehnic contractele de servicii si le receptioneza conform procedurilor aprobate.
8. In cadrul procesului de „Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”-RD-01364A007:
- evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor si le includ in propunerile de
buget ale compartimentului;
- avizeaza autorizatiile de plata a produselor, serviciilor, lucrarilor, numai dupa verificarea
calitativa si cantitativa a acestora, in concordanta cu prevederile contractuale si dupa ce in
prealabil s-au asigurat ca valoarea acestora sc incadreaza in limitele bugetare aprobate;
- asigura gestionarea eficienta a resurselor financiare alocate;
- urmareste realizarea bugetului aprobat si raporteaza periodic stadiul realizarii acestuia;
- urmareste recuperarca oricaror prejudicii cauzate de gestionarea necorespunzatoare a
patrimonului CNE sau in cazul acordarii unor fonduri necuvenite.
9. In cadrul procesului de „Sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda” – RD-01364P004:
- asigura cunoasterea si aplicarea prevederilor procesului de sanatate si securitate in munca de
catre personalul subordonat;
- monitorizeaza continuu aderenta personalului subordonat la regulile de sanatate si securitate
in munca;
- asigura mentinerea pregatirii in domeniul sanatatii si securitatii in munca a personalului
subordonat la un nivel ridicat si eliminarea erorilor umane ce pot conduce la afectarea sanatatii
si securitatii in munca in activitatile specifice compartimentului;
- promoveaza sistematic asteptarile conducerii privind realizarea obiectivelor procesului de
sanatate si securitate in munca.
10. In cadrul procesului de ”Control al neconformitatilor si actiuni corective/ preventive” –
RD-01364-Q002:
- se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata si
dupa caz sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor care au generat-o;
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- participa la analiza neconfo”rmitatilor si propun sau asigura suport in dispunerea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona de activitate de care raspund;
- urmareste implementarea la termen a actiunilor pentru corectarea neconformitatilor precum si
a actiunilor de tip corectiv/ preventiv atribuite, pentru a impiedica reaparitia/ aparitia lor.
11. In cadrul procesului de „Programul de protectie la incendiu” – RD-01364-RP015:
- asigura insusirea de catre personal a regulilor de securitate la incendiu si monitorizeaza continu
aderenta;
- mentine un standard ridicat de ordine si curatenie pentru asigurarea conditiilor de prevenire a
incendiilor.

1.2.4 Biroul Control Documente (BCD)
1. In cadrul procesului de “Controlul documentelor si al inregistrarilor” (RD-01364-Q007):
- asigura gestionarea (primire, verificare si inregistrare) documentelor sau inregistrarilor de
calitate, inclusiv filme, inregistrari pe suport magnetic sau inregistrari electronice;
- asigura multiplicarea, distributa si arhivarea, conform clasificarii perioadei de pastrare, pentru
documente si inregistrari;
- asigura managementul documentelor primite pentru arhivare şi introducere în EDMS
CURATOR;
- asigura distribuţia electronica a documentelor prin sistemul EDMS Curator si distributia in
mod controlat, pe hartie, cu marcajul corespunzator (master si copie controlata) a documentelor
utilizate in camerele de comanda ale celor doua unitati, in scopul operarii centralei;
- arhiveaza documentele atat electronic, in aplicatia EDMS Curator, cat si pe hartie, filme,
suport magnetic, in arhiva CNE Cernavoda, avand ca obiectiv arhivarea, conservarea si
pastrarea conform cerintelor legale si in siguranta a informatiilor in vederea folosirii acestora in
procesul de evaluare.
- asigură punerea la dispoziţie a documentelor cu distribuţie limitată în format electronic şi
controlul acestora prin EDMS CURATOR
- asigura notificarea șefilor de compartimente responsabili pentru elaborarea procedurilor, cu
privire la termenele scadente de analiză şi revizuire a procedurilor CNE;
2. In cadrul procesului de “Controlul configuratiei de proiectare” (RD-01364-T005):
- inregistreaza pachete de modificari in diferite faze, in AS-DM, asigura distributia pachetelor
aprobate pentru implementare in teren, electronic, prin intermediul AS-DM si copii pe hartie,
ştampilate ca fiind copii certificate, asigura arhivarea dosarelor de modificare si a inregistrarilor
rezultate din activitatile centralei.
3. In cadrul procesului de “Administarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD-01364L008):
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- asigura mentinerea la zi a Nomenclatorului Arhivistic, solicitat de Arhivele Nationale, care se
constituie in documentatie suport de autorizare;
- asigura legatura cu Arhivele Nationale in vederea verificarii si confirmarii Nomenclatorului
Arhivistic.
4. In cadrul procesului de “Conducerea si administrarea proceselor”: (RD-01364-Q011):
- asigura implementarea cerintelor si solicitarilor specifice proceselor “Controlul documentelor
si inregistrarilor” si “Controlul configuratiei de proiectare”.
5. In cadrul procesului de “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):
- stabileste si implementeaza cerintele si solicitarile organizatiilor profesionale, din zona de
responsabilitate.
6. In cadrul procesului de “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):
- asigura implementarea cerintelor Sistemului de Management, in toate activitatile
compartimentului.
7. In cadrul procesului de “Evaluarea si imbunatatirea continua a sistemului de
management” (RD-01364-Q006):
- asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe), ce adreseaza activitatile specifice BCD.;
- asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate in urma evaluarilor ce adreseaza
activitatile specifice BCD.
8. In cadrul procesului de “Mentinere a fiabilitatii sistemelor, structurilor si
componentelor” (RD-01364-T010):
- asigura resursele necesare pentru primirea, inregistrarea in EDMS, distributia, arhivarea si
pastrarea documentelor tehnice .
9. In cadrul procesului de “Activitati de intretinere la CNE Cernavoda” (RD-01364-P006):
- asigura resursele necesare pentru primirea, inregistrarea in EDMS, distributia, arhivarea si
pastrarea documentelor care sustin activitatile de intretinere;
10. In cadrul procesului de “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364HR001):
- aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
11. In cadrul procesului de “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010):
- urmareste, in cadrul activitatilor zilnice, implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice
incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
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12. In cadrul procesului de “Pregatire a personalului” (RD-01364-TR001):
- asigura identificarea cerintelor de pregatire, inscrierea acestora in documentele tip Cerinte de
Pregatire Specifice Postului (CPSP) / Ghiduri de calificare, precum si definirea de programe de
pregatire specifice pentru personalul BCD si contractor care desfasoara activitati in BCD;
- se asigura ca personalul BCD si cel contractor care desfasoara activitati in BCD este pregatit,
calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa le execute;
- asigura aplicarea tuturor fazelor procesului “Abordare Sistematica a Pregatirii (ASP)” in
derularea programelor de pregatire (ex: instructori, mentori, specialisti pentru elaborare
materiale de pregatire din aria de expertiza, resurse de timp pentru participarea la pregatire,
observarea activitatilor de pregatire).
13. In cadrul procesului de “Protectie fizica” (RD-01364-A001):
- manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcarea cerintelor
de protectie fizica;
- asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul BCD;
- asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul BCD.
14. In cadrul procesului de “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
- stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul propriu si se asigura ca
personalul calificat in radioprotectie isi mentine calificarile necesare (personal curierat)
15. In cadrul procesului de “Achizitie si administrare materiale” (RD-01364-S001):
- intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii din limita sa de competenta si
o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;
- avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;
- se asigura ca personalul respecta procedurile si legislatia referitoare la procesul de achizitie.
16. In cadrul procesului de “Management al activitatilor din sistemul IT&C de
business” (RD-01364-A002):
- asigura accesul la resursele sistemului informatic pentru personalul CNE si contractor din
cadrul BCD;
- asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
- raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de securitate
a informatiilor pe care le constata, Departamentului de Securitate Cibernetică din cadrul
Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN, prin mecanismele stabilite la
nivelul Direcției.
17. In cadrul procesului de “Administrare a proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):
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- asigura resursele necesare pentru primirea, inregistrarea, , arhivarea si distributia
documentelor specifice proiectelor de investitii.
18. In cadrul procesului de “Administrare a activitatilor economico-financiare” (RD-01364A007): NUCLEARELECTRICA SA
- avizeaza propunerile de buget/ reviziile de buget si propun aprobarea la conducerea centralei;
- urmareste incadrarea executiei bugetare in limitele aprobate si adopta masuri corrective atunci
cand sunt necesare.
19. In cadrul procesului de “Activitati administrative” (RD-01364-A010):
- initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru (mobilier,
calculatoare, rechizite, servicii de transport, etc).
20. In cadrul procesului de “Sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):
- se asigura ca personalul este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
- se asigura ca personalul respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in munca;
- monitorizeaza continuu aderenta personalului la regulile de sanatate si securitate in
munca.
21. In cadrul procesului de “Control al neconformitatilor si actiuni corective/
preventive” (RD-01364-Q002):
- se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata si
sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;
- participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;
- asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.
22. In cadrul procesului de “Programul de protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):
- se asigură că personalul cunoaste regulile de securitate la incendiu și monitorizeaza continuu
respectarea acestora;
- mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

1.2.4 Biroul Control Documente (BCD)
1. In cadrul procesului de “Controlul documentelor si al inregistrarilor” (RD-01364-Q007):
- asigura gestionarea (primire, verificare si inregistrare) documentelor sau inregistrarilor de
calitate, inclusiv filme, inregistrari pe suport magnetic sau inregistrari electronice;
- asigura multiplicarea, distributa si arhivarea, conform clasificarii perioadei de pastrare, pentru
documente si inregistrari;
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- asigura managementul documentelor primite pentru arhivare şi introducere în EDMS
CURATOR;
- asigura distribuţia electronica a documentelor prin sistemul EDMS Curator si distributia in
mod controlat, pe hartie, cu marcajul corespunzator (master si copie controlata) a documentelor
utilizate in camerele de comanda ale celor doua unitati, in scopul operarii centralei;
- arhiveaza documentele atat electronic, in aplicatia EDMS Curator, cat si pe hartie, filme,
suport magnetic, in arhiva CNE Cernavoda, avand ca obiectiv arhivarea, conservarea si
pastrarea conform cerintelor legale si in siguranta a informatiilor in vederea folosirii acestora in
procesul de evaluare.
- asigură punerea la dispoziţie a documentelor cu distribuţie limitată în format electronic şi
controlul acestora prin EDMS CURATOR
- asigura notificarea șefilor de compartimente responsabili pentru elaborarea procedurilor, cu
privire la termenele scadente de analiză şi revizuire a procedurilor CNE;
2. In cadrul procesului de “Controlul configuratiei de proiectare” (RD-01364-T005):
- inregistreaza pachete de modificari in diferite faze, in AS-DM, asigura distributia pachetelor
aprobate pentru implementare in teren, electronic, prin intermediul AS-DM si copii pe hartie,
ştampilate ca fiind copii certificate, asigura arhivarea dosarelor de modificare si a inregistrarilor
rezultate din activitatile centralei.
3. In cadrul procesului de “Administarea autorizatiilor de securitate nucleara” (RD-01364L008):
- asigura mentinerea la zi a Nomenclatorului Arhivistic, solicitat de Arhivele Nationale, care se
constituie in documentatie suport de autorizare;
- asigura legatura cu Arhivele Nationale in vederea verificarii si confirmarii Nomenclatorului
Arhivistic.
4. In cadrul procesului de “Conducerea si administrarea proceselor”: (RD-01364-Q011):
- asigura implementarea cerintelor si solicitarilor specifice proceselor “Controlul documentelor
si inregistrarilor” si “Controlul configuratiei de proiectare”.
5. In cadrul procesului de “Controlul interfetelor externe” (RD-01364-Q008):
- stabileste si implementeaza cerintele si solicitarile organizatiilor profesionale, din zona de
responsabilitate.
6. In cadrul procesului de “Conducerea si administrarea activitatilor” (RD-01364-A008):
- asigura implementarea cerintelor Sistemului de Management, in toate activitatile
compartimentului.
7. In cadrul procesului de “Evaluarea si imbunatatirea continua a sistemului de
management” (RD-01364-Q006):
- asigura realizarea conditiilor necesare desfasurarii diferitelor tipuri de evaluari (interne sau
externe), ce adreseaza activitatile specifice BCD.;
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- asigura implementarea la termen a actiunilor rezultate in urma evaluarilor ce adreseaza
activitatile specifice BCD.
8. In cadrul procesului de “Mentinere a fiabilitatii sistemelor, structurilor si
componentelor” (RD-01364-T010):
- asigura resursele necesare pentru primirea, inregistrarea in EDMS, distributia, arhivarea si
pastrarea documentelor tehnice .
9. In cadrul procesului de “Activitati de intretinere la CNE Cernavoda” (RD-01364-P006):
- asigura resursele necesare pentru primirea, inregistrarea in EDMS, distributia, arhivarea si
pastrarea documentelor care sustin activitatile de intretinere;
10. In cadrul procesului de “Resurse umane si dezvoltare organizationala” (RD-01364HR001):
- aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si
organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or,
avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si
evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de
munca.
11. In cadrul procesului de “Managementul de mediu” (RD-01364-Q010):
- urmareste, in cadrul activitatilor zilnice, implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice
incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
12. In cadrul procesului de “Pregatire a personalului” (RD-01364-TR001):
- asigura identificarea cerintelor de pregatire, inscrierea acestora in documentele tip Cerinte de
Pregatire Specifice Postului (CPSP) / Ghiduri de calificare, precum si definirea de programe de
pregatire specifice pentru personalul BCD si contractor care desfasoara activitati in BCD;
- se asigura ca personalul BCD si cel contractor care desfasoara activitati in BCD este pregatit,
calificat si/sau autorizat pentru sarcinile pe care urmeaza sa le execute;
- asigura aplicarea tuturor fazelor procesului “Abordare Sistematica a Pregatirii (ASP)” in
derularea programelor de pregatire (ex: instructori, mentori, specialisti pentru elaborare
materiale de pregatire din aria de expertiza, resurse de timp pentru participarea la pregatire,
observarea activitatilor de pregatire).
13. In cadrul procesului de “Protectie fizica” (RD-01364-A001):
- manifesta grija in pastrarea bunurilor Centralei si informeaza Serviciul Protectie Fizica si
lnformatii Clasificate ori de cate ori sesizeaza o intentie de incalcare sau o incalcarea cerintelor
de protectie fizica;
- asigura respectarea cerintelor de control al accesului de catre personalul BCD;
- asigura respectarea cerintelor de securitate a informatiei de catre personalul BCD.
14. In cadrul procesului de “Controlul expunerii la radiatii a personalului” (RD-01364RP002):
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- stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul propriu si se asigura ca
personalul calificat in radioprotectie isi mentine calificarile necesare (personal curierat)
15. In cadrul procesului de “Achizitie si administrare materiale” (RD-01364-S001):
- intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii din limita sa de competenta si
o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii;
- avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta;
- se asigura ca personalul respecta procedurile si legislatia referitoare la procesul de achizitie.
16. In cadrul procesului de “Management al activitatilor din sistemul IT&C de
business” (RD-01364-A002):
- asigura accesul la resursele sistemului informatic pentru personalul CNE si contractor din
cadrul BCD;
- asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre
utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
- raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de securitate
a informatiilor pe care le constata, Departamentului de Securitate Cibernetică din cadrul
Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN, prin mecanismele stabilite la
nivelul Direcției.
17. In cadrul procesului de “Administrare a proiectelor de investitii” (RD-01364-A006):
- asigura resursele necesare pentru primirea, inregistrarea, , arhivarea si distributia
documentelor specifice proiectelor de investitii.
18. In cadrul procesului de “Administrare a activitatilor economico-financiare” (RD-01364A007): NUCLEARELECTRICA SA
- avizeaza propunerile de buget/ reviziile de buget si propun aprobarea la conducerea centralei;
- urmareste incadrarea executiei bugetare in limitele aprobate si adopta masuri corrective atunci
cand sunt necesare.
19. In cadrul procesului de “Activitati administrative” (RD-01364-A010):
- initiaza documentele necesare pentru asigurarea logisticii in spatiile de lucru (mobilier,
calculatoare, rechizite, servicii de transport, etc).
20. In cadrul procesului de “Sanatate si securitate in munca” (RD-01364-P004):
- se asigura ca personalul este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
- se asigura ca personalul respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in munca;
- monitorizeaza continuu aderenta personalului la regulile de sanatate si securitate in
munca.
21. In cadrul procesului de “Control al neconformitatilor si actiuni corective/
preventive” (RD-01364-Q002):
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- se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata si
sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale;
- participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la
neconformitatile aparute in zona sa de activitate;
- asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.
22. In cadrul procesului de “Programul de protectie la incendiu” (RD-01364-RP015):
- se asigură că personalul cunoaste regulile de securitate la incendiu și monitorizeaza continuu
respectarea acestora;
- mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente
compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.

2. Serviciul Administrativ SNN Executiv
2.1 Obiect de activitate
Serviciul Administrativ este responsabil cu asigurarea functionarii Sediului Central al societatii
si a celorlalte activitati colaterale (transport, intretinere si reparatii, s.a.).
Serviciul Administrativ asigura suportul logistic, coordonarea si interfata cu celelalte
departamente din cadrul SNN Executiv, in vederea desfasurarii optime a activitatilor suport
administrative in cadrul Sediului Central.
Serviciul Administrativ are in subordonare directa Biroul Arhiva

2.2 Atributii, Competente, Responsabilitati
In cadrul Procesului Administrativ, are urmatoarele responsabilitati:
✓ asigura administrarea si raspunde de intretinerea si protejarea patrimoniului sediului
central;
✓ asigura intretinerea si efectuarea reparatiilor curente instalatiilor sanitare, de gaze,
electrice, climatizare, de tamplarie si feronerie;
✓ asigura verificarile permanente si schimbarea materialelor electrice, materialelor
sanitare etc.;
✓ asigura curatenia sediului central al societatii; asigura colectarea si predarea selectiva a
deseurilor;
✓ raspunde de exploatarea parcului auto din dotare;
✓ asigura procurarea de carburant necesar utilizarii parcului auto al sediului central al
societatii;
✓ asigură efectuarea reviziilor periodice și reparatiilor necesare la autoturismele din
dotare.
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Serviciul Administrativ asigura gestionarea bunurilor materiale de natura mijloacelor circulante
ale societatii:
✓ asigura aprovizionarea, integritatea si pastrarea in conditii corespunzatoare a rezervei de
materiale din magazia proprie, precum si toate bunurile depuse spre pastrare in aceasta
magazie;
✓ efectueaza aprovizionarea cu materiale in conformitate cu solicitarile primite;
✓ intocmeste notele de receptie si distribuie pe baza de bon de consum, sub semnatura,
materialele consumabile, rechizitele si celelalte bunuri solicitate.
Serviciul Administrativ intocmeste documentatia pentru initierea achizitiilor de produse,
servicii si lucrari si urmareste realizarea contractelor de intreținere, reparatii, salubritate si
furnizare de utilitati, primeste, verifica și certifica facturile sosite de la furnizorii de utilitati,
materiale, piese de schimb etc.
2. In domeniul P.S.I., Serviciul Administrativ are urmatoarele atributii:
✓ planifica activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul SNN Sediul Central;
✓ organizeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor, monitorizeza activitatea de
prevenire si stingere a incendiilor;
✓ acorda asistenta tehnica de specialitate in situatii critice, elaboreaza documentele
specifice PSI;
✓ controleaza modul de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
✓ instruieste salariatii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
Orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute de reglementarile
in vigoare sau dispuse de Directorul Directiei sau Directorul General.
BIROUL ARHIVA
Biroul Arhiva functioneaza in subordinea Serviciului Administrativ si are urmatoarele atributii
specifice:
✓ asigura interfata cu Arhivele Nationale;
✓ organizeaza Depozitul de arhiva si asigura functionarea acestuia conform prevederilor Legii
Arhivelor Nationale nr.16 /1996;
✓ asigura interfata cu toate structurile organizatorice creatoare de documente in vederea
constituirii, evidentei, inventarierii, pastrarii, administrarii si arhivarii documentelor in
cadrul institutiei;
✓ organizarea şi administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare,
identificare şi arhivare a documentelor interne şi a celor provenite din exteriorul organizaţiei,
oferind control asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi accesibilitate conducerii şi
angajaţilor entităţii, precum şi terţilor abilitaţi, prin definirea unor reguli clare cu privire la
înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea
documentelor;
✓ asigura si ia măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii,
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furtului, pierderii, incendiului etc.;
✓ actualizarea sistemului de păstrare/arhivare a documentelor, potrivit unor reguli şi proceduri
stabilite, în vederea asigurării conservării lor în bune condiţii şi pentru a fi accesibile
personalului competent în a le utiliza.
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CAPITOLUL XX– CONFORMITATE

1. Biroul Conformitate
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1. Obiect de activitate:
Biroul Conformitate (BC) este subordonat directorului general. Acesta desfasoara o activitate
funcţional independenta si obiectiva, ce are rolul de a gestiona sistemul de management antimita si de a asigura implementarea eficienta a tuturor procedurilor de conformitate.
Activitatea BC este conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile societatii cu
urmatoarele procese principale:
1. Implementare si dezvoltarea unui sistem de identificare, evaluare si control al riscurilor
de conformitate dezvoltarea unei culturi bazate pe etică, integritate, transparență și
conformitate.
2. Gestionarea sistemului de raportare a neregulilor, efectuarea de investigatii/misiuni de
conformitate, individual sau cu sprijinul altor structuri cu atributii de control din cadrul
companiei.
2. Atributii, Competente, Responsabilitati:
A. Procese principale:
1. Procesul de identificare, evaluare si control al riscurilor de conformitate si de dezvoltare a
unei culturi bazate pe etica si integritate cuprinde urmatoarele activitati :
-

-

-

-

identificarea/evaluarea riscurilor de coruptie, conflict de interese si conformitate din cadrul
companiei;
consilierea managementului in probleme legate de conformitate in aplicarea procedurilor
privind acordarea si acceptarea de beneficii sau acordarea de sponsorizari/donatii si
realizarea de campanii de CSR;
asigurarea dezvoltarii unei culturi bazate pe etica si integritate prin diseminarea politicilor
de conformitate la nivelul SNN si a sucursalelor, consiliere si instruire in cadrul programului
de pregatire profesionala;
cu sprijinul reprezentantilor privind conformitatea, evalueaza progresele inregistrate in
implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie si propunere masurile necesare a fi
adoptate in acest sens;
analizeaza rezultatele autoevaluarii partenerilor de afaceri in vederea luarii masurilor
specifice.

2. In cadrul procesului de efectuare de investigatii/misiuni de conformitate:
- desfasoara activitati de investigatii/misiuni de conformitate conform planului anual de
conformitate si ad-hoc, in urma sesizarilor receptionate la nivelul companiei, in baza
procedurii privind raportarea neregulilor;
- participa in echipe comune, impreuna cu reprezentanti ai altor structuri ale companiei (in
special Birou Antifrauda, DAI, Control Intern) la misiuni de conformitate atunci cand este
necesara expertiza specializata;
- la cererea Consiliului de Administratie al societatii si/sau a Directorului General, participa
la efectuarea de misiuni de conformitate ad-hoc, daca exista suspiciuni de coruptie, conflicte
de interese sau alte aspecte specifice de conformitate;
- urmareste implementarea masurilor agreate cu managementul, incluse in rapoartele de
investigatii/misiunile de conformitate la care participa;
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-

coordoneaza activitatea reprezentantilor privind conformitatea de la nivelul sucursalelor si
al EnergoNuclear SA, decide modul in care sunt gestionate sesizarile receptionate prin
intermediul Avertizorului de Integritate.

A. Procese secundare:

1. In cadrul procesului de planificare a activitatii:
- elaboreaza/actualizeaza procedurile specifice societatii in domeniul conformitatii;
- elaboreaza proiectul planului anual de activitate a BC;
2. In cadrul procesului de raportare a activitatii:
- elaborareaza Rapoarte de activitate destinate Directorului general si, daca se impune,
conducerii Ministerului de resort/Comitetului de Audit;
3. In cadrul procesului de organizare interna a activitatii:
- gestioneaza si arhiveaza toate documentele aferente activitatilor BC;
4. In cadrul procesului Organizare si responsabilitati:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Strategie Resurse Umane, referitoare la: actualizarea
structurii organizatorice / ROF-ului / fiselor de post, recrutarea / selectionarea / angajarea /
promovarea personalului, integrarea noilor angajati, intocmirea si furnizarea pontajul,
fundamentarea si monitorizarea indicatorilor de performanta, evaluarea rezultatelor
personalului, pregatirea si perfectionarea personalului, etc.;
5. In cadrul procesului Managementul resurselor financiare:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Directia Financiara, referitoare la elaborarea si alocarea bugetului
de cheltuieli, decontarea drepturilor si beneficiilor salariale (energie electrica / termica,
transport, tichete masa / CO), avizarea si decontarea deplasarilor / delegatiilor / actiunilor
de odihna si refacere, alocarea mijloacelor auto pentru deplasari, alocarea mijloacelor de
inventar, birotica si papetarie, arhivarea documentelor, etc.;
6. In cadrul procesului Managementul Riscului
- identifica / evaluaza riscurile de coruptie si de conformitate, contribuie la completarea /
actualizarea Registrului de risc;
7. In cadrul procesului Evaluarea Sistemului de Management
- asigura respectarea prevederilor si autoevaluarea conforma documentatiei Sistemului de
Management (politici, manual, proceduri, instructiuni, etc.) aplicabile in SNN Sediul
Central;
8. In cadrul proceselor Controlul Proceselor si Produselor, Controlul neconformitatilor; actiuni
corective preventive, Controlul documentelor si inregistrarilor:
- solicita avize si respecta prevederile de documentare, actualizare si evaluare a documentatiei
de proces, procedurilor, normelor proprii, precum si a documentelor / inregistrarilor;
- furnizeaza informatiile solicitate in cadrul misiunilor de audit de calitate;
- agreaza si implementeaza masuri corective de imbunatatire a calitatii;
9. In cadrul procesului Achizitii:
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-

furnizeaza la sfarsit de an necesarul de achizitii pentru intocmirea Programului Anual de
Achizitii Sectoriale (PAAS) pentru anul urmator;
intocmeste documentatia pentru initierea achizitiei / atribuire si derularea contractelor de
achizitii;

10. In cadrul proceselor Control Intern Managerial:
- evaluaza stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM);
- raporteaza autoevaluarea SCIM si a propunerilor pentru Programul de Dezvoltare SCIM;
- furnizeaza informatii in scopul raportarii si cascadarii obiectivelor generale / specifice si a
indicatorilor de performanta aferenti;
- furnizeaza informatii in scopul intretinerii listei de functii sensibile;
11. In cadrul procesului Management IT si telecomunicatii:
- furnizeaza informatii, intocmeste documentatia necesara si beneficiaza de rezultatele
activitatilor gestionate de Departamentul Operatiuni Informatice, referitoare la: alocarea
tehnicii de calcul, suport tehnic, asigurarea securitatii fizice si a informatiei, etc.;
12. In cadrul procesului Activitati din domeniul SSM:
- participa la instruiri si testari periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- intretine si actualizeaza fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in
munca;
13. In cadrul procesului Activitati din domeniul SU:
- participa la instruiri si testari periodice in domeniul situatiilor de urgenta;
- intretine si actualizeaza fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta;
14. In cadrul procesului Suport Juridic:
solicita si obtine opinii juridice / avize de legalitate, necesare in misiuni de conformitate sau
desfasurarea activitatii departamentului.
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