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DESPRE RATEN
DATE DE IDENTIFICARE







Denumirea: Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară;
Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J3/1315/2013;
Codul unic de înregistrare (CUI): RO32306920;
Sediul social: Jud. Argeş, Localitatea Mioveni; Strada Câmpului Nr. 1;
Cod Poştal: 115400; Tel: 0248-207031; Fax: 0248-207032; E-mail: office@raten.ro;
Sectorul de activitate: CAEN 7219, CAEN 7112.

SCURTĂ PREZENTARE
Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) s-a înfiinţat la 1 octombrie 2013, prin OUG
54/2013, aprobată prin Legea 302/2013, ca urmare a divizării parţiale a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare,
Drobeta Turnu Severin (RAAN), în urma separării activităţilor de cercetare, dezvoltare, inginerie tehnologică şi suport
tehnic pentru energetica nucleară, desfăşurate în fostele sucursale RAAN SCN şi RAAN SITON.
RATEN este persoana juridică română, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, care se organizează şi
funcţionează ca regie de interes strategic, respectând regimul juridic al regiilor autonome, şi în conformitate cu actele
normative în vigoare, care guvernează activitatea de cercetare şi dezvoltare în domeniul nuclear. Regia desfăşoară
activităţi suport pentru energetica nucleară, de menţinere şi dezvoltare a competenţei tehnice pe durata de funcţionare
a instalaţiilor nucleare, de elaborare a strategiei în domeniu.
RATEN deţine:
•
•
•
•

poziţia de lider în domeniul cercetării dedicate energeticii nucleare în România;
infrastructură de cercetare şi testare unică în România şi printre puţinele în lume;
capitalul de cunoştinţe specifice şi experienţă în domeniu;
relaţii internaţionale extinse.

RATEN este afiliată la organizaţii şi asociaţii profesionale, naţionale şi internaţionale, în calitate de membru:
AREN Asociaţia Română Energia Nucleară
CNR-CME Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei
ROMATOM Forumul Atomic Român
ECG-COMON European Cooperative Group on Corrosion Monitoring of Nuclear Materials
EERA European Energy Research Alliance
NUGENIA Nuclear Generation II and III Association
SNETP Sustainable Nuclear Energy Technology Platform
ETSON* European Technical Safety Organisation Network
* acceptată in calitate de membru, documentele de adeziune vor fi semnate în iunie 2017
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
RATEN este condusă de un Consiliu de Administraţie (format din 7 membri) din care face parte Directorul
General RATEN. Conducerea executivă este asigurată de RATEN Aparat Propriu (RATEN AP).
Din structura RATEN fac parte două Sucursale:
 Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti (RATEN ICN), www.nuclear.ro;
 Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare, Bucureşti Măgurele (RATEN CITON), www.citon.ro.
Conducerea Sucursalelor este asigurată de către un Comitet de Direcţie condus de Directorul RATEN ICN,
respectiv Directorul RATEN CITON.

OBIECTUL DE ACTIVITATE
RATEN, prin sucursalele sale RATEN ICN şi RATEN CITON, asigură menţinerea şi dezvoltarea suportului
ştiinţific şi tehnologic pentru Programul Energetic Nuclear Naţional, operarea în condiţii de siguranţă şi competitivitate
a Unităţilor 1 şi 2 de la Cernavodă, finalizarea Unităţilor 3 şi 4, construirea de noi centrale nucleare, promovarea pe
termen mediu şi lung a reactorilor avansaţi de generaţie IV, depozitarea în condiţii de siguranţă a combustibilului ars
şi a deşeurilor radioactive, operarea, dezvoltarea şi utilizarea infrastructurii necesare pentru desfăşurarea programelor
de cercetare - dezvoltare, educaţia şi pregătirea specialiştilor în domeniu, precum şi o cooperare internaţională
susţinută.
Obiectul principal de activitate îl constituie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dezvoltarea de tehnologii necesare asigurării suportului științific și tehnic național pentru domeniul de
energetică nucleară, în vederea funcționării în condiții de securitate nucleară a instalațiilor aferente domeniului;
dezvoltarea de tehnologii pentru noi tipuri de reactori nucleari energetici de generație IV;
dezvoltarea de tehnologii pentru managementul combustibilului nuclear ars și al deșeurilor radioactive;
producția de radioizotopi pentru medicină și industrie;
activități de cercetare științifică, proiectare și inginerie tehnologică;
pregătirea specialiștilor în domeniul nuclear;
dezvoltarea de competenţe în calitate de organizație tehnică suport a administrației publice centrale;
programe de informare publică;
activități specifice cooperării internaționale în domeniu.
RATEN ICN prestează servicii în domeniile:










Fizica reactorilor, performanţe combustibil nuclear şi securitate nucleară;
Teste de iradiere, radioizotopi, examinare post-iradiere a materialelor şi a combustibilului nuclear;
Testarea în afara reactorului;
Testarea materialelor nucleare în condiţii termo-mecanice şi de coroziune;
Managementul deşeurilor radioactive;
Teste şi încercări de calificare pentru aparatură, componente şi echipamente nucleare;
Radioprotecţie, protecţia mediului;
Proiectarea de echipamente nucleare.
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De asemenea, RATEN ICN promovează dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor nucleare în medicină, industrie
sau agricultură, adăugând o contribuţie importantă la creşterea standardului de viaţă în beneficiul cetăţenilor.
Principalele tehnologii dezvoltate de RATEN ICN includ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tehnologii pentru fabricarea elementelor combustibile experimentale şi combustibili nucleari avansaţi;
tehnologii pentru obţinerea pulberilor sinterizabile de UO 2 şi a pastilelor sinterizate de UO 2 cu microstructură
controlată;
tehnologii de testare a combustibilului şi a materialelor nucleare;
tehnologii de fabricaţie a ţintelor pentru obţinerea surselor radioactive,
tehnologii privind lucrul cu surse închise;
tehnologii de producere a radioizotopilor cu aplicaţii în domeniul sănătăţii, mediului sau industriei;
tehnologii şi echipamente pentru testarea, punerea în funcţiune, inspecţia, întreţinerea şi repararea
componentelor din Centrala Nuclearo-Electrică, CNE;
tehnologii şi sisteme de testare în afara reactorului;
tehnologiilor de tratare – condiţionare şi caracterizare a deşeurilor radioactive de la CNE şi din alte activităţi
de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear;
tehnologii de decontaminare a componentelor şi echipamentelor din centrale nucleare.

RATEN CITON are ca principale domenii de activitate proiectarea şi asigurarea asistenţei tehnice pentru
proiectele nucleare, desfăşurarea de cercetări şi studii de dezvoltare, referitoare la implementarea Programului
Nuclear Naţional.
De asemenea, RATEN CITON asigură asistenţă tehnică şi suportul ingineresc pentru lucrări de construcţiiinstalaţii, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere, elaborează documentaţie de autorizare şi de securitate pentru
centrale nucleare şi alte obiective nucleare. În calitate de furnizor complet de servicii inginereşti, instituţia asigură
asistenţă tehnică clienţilor în toate fazele implementării unui proiect, asigură asistenţă tehnică permanentă pe şantier,
conform cerinţelor contractuale pentru lucrările inginereşti şi de supravegherea calităţii.
RATEN CITON prestează servicii în domeniile:
• Proiectare şi inginerie: studii şi documentaţie suport pentru facilitarea deciziilor clientului şi marketing, studii
de prefezabilitate şi fezabilitate, studii de evaluare tehnico-economică, studii pentru selecţia amplasamentului, studii
conceptuale pentru modernizarea şi îmbunătaţirea securităţii, studii de impact asupra mediului;
• Documentaţie de proiectare de bază: proiectare tehnică conceptuală pentru evaluarea tehnico-economică a
investiţiei şi suport pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de la organismele abilitate, documentaţie şi planuri
necesare construcţiei şi montajului sistemelor, cerinţe de baza şi analize de proiectare, documentaţie şi planuri de
fabricaţie pentru echipamente şi componente;
• Documentaţie de autorizare şi de securitate;
• Asistenţă tehnică;
• Consultanţă şi expertiză pentru implementarea şi derularea unui proiect;
• Cercetare şi dezvoltare:
 Securitate nucleară - dezvoltarea de strategii de management al accidentelor şi protecţiei la radiaţii;
 Tehnologii nucleare - suport pentru dezvoltare şi modernizare;
 Închiderea ciclului de combustibil - managementul eficient şi în condiţii de securitate a combustibilului
nuclear uzat şi a deşeurilor înalt radioactive;
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 Politici nucleare - suport pentru stabilirea politicii nucleare naţionale.
RESURSE UMANE
La finele anului 2016, în RATEN îşi desfăşurau activitatea 850 salariaţi, din care 76,35% la RATEN ICN,
21,18% la RATEN CITON şi 2,47% la RATEN AP.
Total personal

Studii
superioare

Studii medii

Muncitori

Total RATEN

850

493

107

250

RATEN AP

21

15

3

3

RATEN ICN

649

344

63

242

RATEN CITON

180

134

41

5

Din analiza structurii de personal, pe categorii de încadrare, se constată că ponderea personalului cu studii
superioare a fost de 58%, principalele activităţi desfăşurate de aceştia au vizat cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea şi
ingineria tehnologică (CDIT), operarea şi exploatarea instalaţiilor nucleare şi clasice.
Funcţionarea infrastructurii pe platforma nucleară Mioveni, desfăşurarea unor activităţi experimentale şi de
proiectare, execuţia unor dispozitive şi instalaţii unicat sunt susţinute şi de salariaţii cu studii medii şi muncitori, din
RATEN, ponderea cea mai mare regăsindu-se la RATEN ICN.

Ponderea personalului RATEN în funcţie de pregătirea profesională
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Din total angajaţilor, 62,5% au desfăşurat activităţi de CDIT, repartizarea numerică în entităţile RATEN fiind
următoarea:

Repartizarea personalului din RATEN pe activităţi CDIT, administrative şi suport tehnic

Diagramele următoare prezintă structura personalului RATEN din cercetare dezvoltare şi inginerie
tehnologică, la 31.12.2016, în funcţie de gradul de atestare ştiinţifică şi studiile universitare absolvite.
Majoritatea personalului cu studii superioare este atestat ştiinţific în domeniul CDIT, peste 55% este atestat
ştiinţific gradul III iar ponderile celorlalţi salariaţi atestaţi (CS, gradul I şi II) sunt aproximativ egale (14-16%).
Organizarea de concursuri de promovare pe grade ştiinţifice este o prioritate, în deosebi pentru gradele I şi II.

Structura personalului RATEN în funcţie de atestarea ştiinţifică
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44% dintre absolvenţii cu studii superioare au finalizat cicluI I universitar (licenţă), 54% au absolvit ciclurile
II şi III (37% ciclul II de masterat şi 17% ciclul III de doctorat), restul fiind în etapa de finalizarea a acestor cicluri de
studii.

Structura personalului RATEN în funcţie de ciclul universitar absolvit

Structura personalului RATEN pe grupe de vârsta la 31.12.2016 este prezentată în următoarea diagramă.
Se remarcă faptul că tinerii sub 25 de ani reprezintă 2% din numărul total de salariaţi, ponderea majoritară o
reprezintă persoanele cu vârsta de peste 45 de ani (71%), unii dintre ei pensionabili, datorită grupelor de muncă.

Structura personalului RATEN pe grupe de vârste
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La nivelurile celor două sucursale, RATEN ICN şi RATEN CITON, media de vârstă este de 50 ani iar
problemele de personal sunt majore, ponderea personalului cu vârsta între 55-64 ani fiind de de 42% la RATEN ICN
şi 34% RATEN CITON.

Structura personalului din sucursalele RATEN pe grupe de vârste

Pentru reducerea vârstei medii, în 2016 s-au organizat angajări prin concurs, astfel:
PERSONAL ANGAJAT ÎN 2016
TOTAL RATEN

RATEN AP

RATEN ICN

RATEN CITON

Total personal

33

1

28

4

Studii superioare

19

1

15

3

Studii medii

3

-

2

1

Muncitori

11

-

11

0

85% dintre angajări au fost la RATEN ICN, din care 54% cu studii superioare şi 46% cu studii medii şi
muncitori, ţinând cont de numărul crescut de personal pensionat/pensionabil dar şi de obiectul de activitate al
sucursalei (activitatea de cercetare-dezvoltare având un caracter predominant experimental, aplicativ, de operare şi
exploatare instalaţii nucleare).
La RATEN CITON s-au efectuat 4 angajări la începutul anului. Ulterior, datorită lipsei de finanţare s-a recurs
la disponibilizarea unui număr minim de angaţi (29 persoane), ţinând cont de competenţa profesională, gradul de
încărcare şi lucrările angajate pâna la sfârşitul anului. Datorită lipsei siguranţei locului de muncă, o dată cu plecarea
celor disponibilizaţi au părăsit unitatea şi alţi angajaţi, astfel încât la sfârşitul lui 2016 numărul salariaţilor RATEN
CITON s-a redus cu 59 de persoane faţă de 31.12.2015.
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Tendinţa de scădere a personalului RATEN s-a manifestat constant. În ultimii trei ani numărul salariaţilor s-a
redus cu 9.2%. Deficitul de personal în domeniul nuclear şi lipsa interesului tinerilor pentru acest domeniu se manifestă
atât la nivel naţional dar şi în străinătate. Amânarea lansării proiectelor pentru Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă
constituie motivul primordial. Pe de altă parte, asigurarea necesarului de resurse umane calificate şi menţinerea şi
dezvoltarea competenţelor în domeniu vor avea repercusiuni şi asupra dezvoltării unor proiecte viitoare: dezvoltarea
de tehnologii pentru reactorii avansaţi, implementarea demonstratorului ALFRED pe platforma nucleară Mioveni,
asigurarea contribuţiei Romậniei la dezvoltarea noului concept de reactor GEN IV răcit cu plumb.
Fiind o regie de interes strategic care activează într-un domeniu de vârf, administraţia RATEN recunoaşte
importanţa rolului şi aportul specialiştilor pentru bunul mers al activităţii. În acest sens s-au depus constant eforturi
pentru asimilarea personalului având cel mai înalt nivel de pregătire profesională, s-a încercat motivarea şi
cointeresarea materială, în raport cu importanţa socială a muncii şi a domeniului de activitate abordat.
Au fost susţinute diverse forme de pregătire profesională, personalul din RATEN urmând programele de
pregătire specifice, în domeniul securităţii nucleare, radioprotecţiei şi protecţiei mediului, protecţiei informaţiilor
clasificate, managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, urmate de etape de evaluare şi
testare.
Principalele forme de pregătire profesională:
 cursuri organizate de sucursalele RATEN sau de către furnizorii de servicii de formare profesională în ţară:
Forma de pregătire
♦ Curs de perfecţionare / Pregătire generală pentru activităţi din domeniul nuclear
♦ Curs dozimetrie şi radioprotecţie în instalaţii nucleare
♦ Curs perfecţionare nivel 2: Radioprotecţia în lucrul cu surse de radiaţii şi reactori nucleari de
cercetare
♦ Instruire profesionala Noţiuni de proiectare asistată de calculator cu soft-ul Inventor
♦ Instruire profesionala Noţiuni de proiectare asistată de calculator cu soft-ul AutoCAD
♦ Instruire privind operaţiile de Turnare Pb : Tehnologia de turnare a metalelor şi aliajelor
neferoase; Defectele pieselor turnate şi remedierea lor
♦ Instruirea şi examinarea anuala a personalului de deservire: Laborant CT, Liftier Fochist
Macaragiu Stivuitorist, pentru confirmarea valabilităţii autorizaţiei ISCIR
♦ Instruire privind operaţiile de grunduire-vopsire
♦ Stagiu de instruire pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii
autorizaţiei de: laborant CT, liftier, fochist, macaragiu, stivuitorist
♦ Perfecţionare profesionala/ meserii
♦ Legislaţie financiară
♦ Curs pentru prelungirea valabilităţii personalului tehnic de specialitate responsabil cu
supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat
♦ Curs Urgente medico-chirurgicale
♦ Curs Principii generale în acordarea primului ajutor
♦ Curs pentru obţinerea certificatului de pregătire profesională a conducătorilor auto care
efectuează transporturi rutiere de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este
mai mare de 3,5 tone şi transporturi rutiere personale, conform OMTCT 42/2006

Locaţie

RATEN ICN
Piteşti

Piteşti
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Curs Scrierea proiectelor europene pentru domeniul cercetare în perioada 2014-2020
Curs Integrarea sistemelor de management calitate / mediu versiunea 2015
Curs Codurile și standardele de proiectare în construcţii
Curs Expert achiziţii publice
Pregătirea electricienilor pentru obţinerea calităţii de electrician autorizat ANRE gradul I
Pregătirea electricienilor pentru obţinerea calităţii de electrician autorizat ANRE gradul II
Curs organizat de furnizorii de servicii de formare profesionala/prelungirea valabilităţii
personalului tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de
ridicat – RSL IR, conform Ordinului ISCIR nr.165/2011
♦ Curs stivuitorist/ macaragiu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦ Curs laborant CT

Bucureşti

Rm. Vâlcea

 participarea la burse şi cursuri organizate de instituţii internaţionale:
♦ Bursa CE în cadrul NUGENIA Mobility-NUGENIA PLUS- FP7, în domeniul “Stress Corrosion Cracking
Behavior of Structural Materials”, 18.01-06.02 Mol Belgia, 1 persoană;
♦ Şcoală de vara “The challenges of the future Gen IV reactors; safety issues în support to the design and
operation” ,9-11.05.2016, Pisa, 3 persoane;
♦ Program de dezvoltare profesionala în domeniul testării şi caracterizării materialelor nucleare organizat
în cadrul proiectului European NUGENIA PLUS-FP7, 4-29.04.2016, 3 persoane;
♦ Curs pentru dezvoltarea profesională în domeniul tehnologiei plumbului lichid cu privire la materialele
structurale, chimia, termo-hidraulica, 13-17.06.2016, Mol, 1 persoană;
♦ Curs de pregătire „Theratron Source Removal Training”, 22-25.08.2016, San Antonio, 3 persoane;
♦ Curs de instruire „Joint ICTP-IAEA Workshop on Physics and Technology of Innovative Nuclear Systems
for Sustainable Development”, 29.08-02.09.2016, Trieste, 1 persoană;
♦ Training Workshop on E-learning Tools for Neutron Activation Analysis, 9-15.10.2016, Viena, 1 persoană;
♦ Training „Regional Training Course on Flood Safety for Nuclear Installations: from Hazard Assessment
to Structural Analysis HASANT”, 7-11.11.2016, Pavia, 2 persoane;


formarea profesională prin doctorate, masterate, studii aprofundate, alte forme de învăţământ postuniversitar
organizate potrivit legii: la nivelul celor două sucursale 17 salariaţi urmează ciclul III de studii universitare şi
18 ciclul II, 8 dintre aceştia susţinând disertaţia de absolvire în 2016;



schimb de experienţă cu ocazia reprezentărilor în proiectele naţionale şi internaţionale;



participarea la seminarii, workshop-uri, întâlniri tehnice organizate de organisme şi entităţi naţionale
(CNCAN) şi internaţionale (IAEA Viena).

Aceste acţiuni sunt prezentate în detaliu în capitolul Reprezentarea RATEN la manifestări ştiinţifice,
evenimente naţionale şi internaţionale.
Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, 56% din totalul angajaţilor RATEN deţin autorizaţii şi permise de
exercitare a activităţii, atestate, obţinute intern sau de la organisme de reglementare şi control (CNCAN, ISCIR, ANRE
etc).
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INFRASTRUCTURA
http://www.nuclear.ro/ro/infrastructura.php
RATEN, prin RATEN ICN, deţine următoarea infrastructură de cercetare:
 Reactorul Nuclear de Cercetare TRIGA SSR 14 MW şi TRIGA ACPR;
 Laboratoarele de Examinare Post-Iradiere (LEPI);
 Alte capacităţi şi laboratoare specifice domeniului, şi anume:
 Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive (STDR);
 Standul de Testări în Afara Reactorului (TAR);
 Laboratoare de Testări şi Încercări Materiale;
 Laboratorul de Încercări pentru caracterizarea Combustibilului
Nuclear Uzat şi a Deşeurilor Radioactive (LABORAD);
14 MW STEADY-STATE REACTOR
CONTROL
ROD (8)
ANNULAR CORE PULSING REACTOR

FUEL
REGION
EXPERIMENT
REGION

CENTRAL
DRY CAVITY

BERYLLIUM
SOLID
REFLECTOR
PLUG

OFFSET
LOADING
TUBE

REFLECTOR
EXPERIMENT
POSITIONS

GAMMA
SHUTTER
REACTOR TANK

GAMMA
SHIELD

CAVITY
REACTOR SHIELD
RADIAL
BEAM TUBE
TANGENTIAL
BEAM TUBE
REMOVABLE
TANGENTIAL
BEAM TUBE

RADIAL
BEAM TUBE

 Laboratorul de Analiză a Suprafeţei (ESCALAB);
 Laboratorul de Radioprotecţie, Protecţia Mediului şi Protecţia
Civilă;
 Laborator de Încercări pentru Caracterizarea Radiologică a
Materialelor Rezultate din Practici Nucleare (CROWN);
 Laboratorul de Încercări şi Fiabilitate;
 Laboratorul de Control Tehnic de Calitate (CTC);
 Laboratorul de Metrologie şi Tehnologia Informaţiei.
Această bază materială se caracterizează prin diversitate, performanţă
şi fiabilitate, nivelul ridicat de securitate nucleară al instalaţiilor aflate în
exploatare fiind recunoscut de organizaţiile naţionale şi internaţionale,
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) şi
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (IAEA) Viena.
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OBIECTIVELE ŞI REALIZĂRILE RATEN ÎN 2016
PROGRAMUL ANUAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE RATEN
Activităţile de cercetare-dezvoltare şi inginerie tehnologică s-au desfăşurat în cadrul Programului Anual de
Cercetare – Dezvoltare RATEN, privind Dezvoltarea suportului tehnic naţional şi cooperarea internaţională pentru
energia nucleară, elaborat în baza OUG 144/1999, aprobată prin Legea 198/2000, susţinut de 18 Programe de
Cercetare-Dezvoltare şi Inginerie Tenologică (CDIT), şi anume:
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

Securitate nucleară
Canal de combustibil
Combustibili nucleari
Sistem de manevrare combustibili
Gestionare deşeuri radioactive şi combustibil ars în condiţii de securitate nucleară
Protecţia mediului
Generator de abur
Sisteme de proces şi echipamente
Chimie circuite
Instrumentaţie şi control
Analiză de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu şi creşterea duratei de exploatare
Reactori nucleari avansaţi şi cicluri de combustibil
Asigurarea şi creşterea performanţelor reactorului TRIGA-ICN
Tehnologii de iradiere şi radioizotopi
Informatizare activităţi nucleare
Apa grea şi tritiu
Aplicaţii ale tehnicilor nucleare
Suport pentru cooperare internaţională

Obiectivele Programelor CDIT, elaborate în acord cu Strategia de Dezvoltare RATEN 2015 – 2025, priorităţile
la nivel naţional şi internaţional, acordurile şi tratatele internaţionale în domeniul energeticii nucleare la care România
este parte, au fost orientate pentru:
♦ Operarea în condiţii de siguranţă şi securitate nucleară a Unităţilor 1 şi 2 de la CNE-Cernavodă, extinderea
duratei lor de viaţă;
♦

Contribuţii la punerea în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4, pe baza experienţei dobândite;

♦ Implementarea experienţei şi practicii operatorilor de centrale CANDU, prin aplicarea Programelor de
cercetare CANDU Owners Group (COG)–Canada la Unităţile 1 şi 2 Cernavodă, perfecţionarea suportului tehnic şi
ştiinţific acordat CNE-Cernavodă prin creşterea contribuţiei la realizarea acestor programe. Au fost realizate şi
transmise 149 rapoarte informative la SNN-CNE pentru asigurarea suportului tehnico-ştiinţific;
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♦ Implementarea Strategiei Naţionale de Securitate şi Siguranţă Nucleară (elaborată de CNCAN) şi a Strategiei
naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor
radioactive (elaborată de ANDR);
♦ Dezvoltarea studiilor şi cercetărilor în domeniul materialelor şi combustibililor nucleari, fizicii reactorilor,
securităţii nucleare, echipamente, instrumentaţie şi control pentru aplicaţii nucleare;
♦ Managementul, caracterizarea şi tratarea deşeurilor radioactive;
♦ Protecţia mediului şi radioprotecţie;
♦ Dezvoltarea infrastructurii, capacităţii de cercetare ştiinţifică şi serviciilor de transfer tehnologic şi inovare;
♦ Creşterea competitivităţii şi alinierea la politicile specifice Uniunii Europene, prin dezvoltarea capacităţii de
asimilare şi aplicare a tehnicilor şi tehnologiilor avansate;
♦ Dezvoltarea resurselor umane din sfera activităţilor de cercetare şi inginerie tehnologică prin stimularea formării
profesionale şi dezvoltării capacităţii de cercetare ale tinerilor.
Cele 18 Programe CDIT sunt structurate pe teme de cercetare, în cadrul cărora sunt realizate lucrările de
cercetare propriu-zise. Temele de cercetare sunt propuse în funcţie de priorităţile de cercetare naţionale şi
internaţionale, de acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, în condiţiile utilizării în
scopuri paşnice a energiei nucleare, în corelaţie cu obiectivele şi direcţiile strategice de acţiune ale Strategiei de
Cercetare-Dezvoltare RATEN 2015-2025.
Structura Programe CDIT RATEN - 2016
Program

Denumire

Obiectiv Program

Nr.
Teme

Nr.
Lucrări

1

Securitate nucleară

7

41

2

Canal de combustibil

10

17

3

Combustibili nucleari

7

29

4

9

10

19

42

6

Sistem de manevrare combustibil
Gestionare deşeuri radioactive şi
combustibil ars în condiţii de securitate
nucleară
Protecţia mediului

9

39

7

Generator de abur

9

18

8

Sisteme de proces şi echipamente

21

42

9

Chimie circuite

7

15

10

Instrumentaţie şi control

14

42

11

Analize de evenimente de exploatare CNE

16

31

10

32

13

60

7

12

5

12
13
14

Reactori nucleari avansaţi şi cicluri de
combustibili
Asigurarea şi creşterea performanţelor
reactorului TRIGA-ICN
Tehnologii de iradiere şi radioizotopi

Asigurarea suportului tehnico-ştiinţific CNE,
extinderii duratei de viaţă la Unităţile U1+U2,
contribuţii la punerea în funcţiune a Unităţilor
U3+U4.
Implementarea Strategiei naţionale de securitate
și siguranță nucleară (CNCAN) şi a Strategiei
naționale pe termen mediu și lung privind
gospodărirea în siguranță a combustibilului
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive (ANDR)

Dezvoltarea filierelor de reactori rapizi,
Gen IV ( LFR)
Iradiere materiale nucleare în reactorul TRIGA,
examinare post-iradiere în LEPI,
dezvoltarea de noi tehnologii
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15

Informatizare activităţi nucleare

16

Apa grea şi tritiu

17

Aplicaţii ale tehnicilor nucleare

18

Suport pentru cooperarea internaţională

Programe suport
Asigurarea responsabilităţilor asumate în proiecte
de cooperare şi colaborare internaţională

6

7

9

7

5

8

6

15

Au fost realizate şi recepţionate 467 lucrări de cercetare (dintre care 388 de RATEN ICN şi 79 de RATEN
CITON) sub formă de Rapoarte Interne, documente clasificate secret de serviciu. Numărul lucrărilor elaborate, asociat
fiecărui program de cercetare-dezvoltare şi inginerie tehnologică, este prezentat în următoarea diagramă.

Numărul lucrărilor CDIT realizate de RATEN la Programul Anual 2016

În acest scop s-au efectuat studii teoretice, modelări matematice, s-au rulat coduri de calcul, s-au efectuat
încercări şi testări experimentale pe materiale nucleare structurale, fisionabile sau iradiate, s-au realizat elemente
combustibile experimentale, s-au dezvoltat şi aplicat tehnologiile specifice pentru managementul şi depozitarea
deşeurilor radioactive, s-au promovat reactorii avansaţi de generaţie IV, s-a operat în condiţii de siguranţă şi securitate
nucleară infrastructura din dotare (Reactorul de cercetare TRIGA, Laboratoarele de Examinare Post-Iradiere, Staţia
de Tratare Deşeuri Radioactive), s-a continuat activitatea de educaţie şi pregătire a specialiştilor în domeniu, precum
şi de promovare a cooperării internaţionale. În acest sens sunt menţionate activităţile suport pentru promovarea şi
pregătirea proiectelor dedicate dezvoltării reactorilor rapizi răciţi cu plumb, a proiectul ALFRED, conform
Memorandumului aprobat de Guvernul României în şedinţa din 07.01.2014 precum şi a lucrărilor de cercetaredezvoltare în cadrul consorţiului FALCON.
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Principalele realizări ale activităţii de cercetare-dezvoltare şi inginerie tehnologică desfăşurată în 2016 în cadrul
Programului Anual RATEN, defalcate pe cele 18 Programe CDIT sunt următoarele:
RAPORT ACTIVITATE 2016 – Principalele realizări tehnico-ştiinţifice
Programul 1: Securitate nucleară
Lucrări realizate şi recepţionate: 41 (din care RATEN ICN = 35 şi RATEN CITON = 6)
 evaluarea diferitelor modele probabiliste de calcul a duratei de timp dintre defectări pentru componente
nereparabile;
 evaluarea metodologiei analizelor de hazard referitoare la prăbuşiri aeriene pentru instalaţii nucleare;
 studiul probabilist privind secvenţe de accident pentru unele evenimente iniţiatoare la reactorul TRIGA
Staţionar;
 analiza soluţiei tehnice de calificare seismică aplicată la obiective nucleare;
 elaborarea de studii pentru utilizarea programului CFD OpenFoam în analiza coroziunii accentuate de curgere
la fiderii unei centrale CANDU;
 studiul evoluţiei unor accidente postulate la reactori CANDU cu ajutorul codului de termo-hidraulică RELAP5.
Au fost analizate modelele de estimare a termenului sursa pentru câteva situaţii accidentale la reactorii de tip CANDU;
 aplicarea codului integral de accidente severe ASTEC pentru analize de senzitivitate şi incertitudine la interacţia
coriumului topit cu betonul în cursul unui accident sever la o centrală nucleară tip CANDU;
 utilizarea metodei Monte Carlo pentru analiza parametrilor neutronici pentru supercelula reactorului CANDU cu
ajutorul codului MCNP;
 analiza unor posibile erori umane în exploatarea instalaţiilor nucleare de pe platforma RATEN ICN (Tratare
Deşeuri Radioactive, Laborator Post-Iradiere, Teste în Afara Reactorului şi Reactor);
 Pe tematica Programului au fost publicate în 2016: o carte, 3 lucrări în reviste de specialitate, 10 lucrări la
manifestări naţionale şi internaţionale.
Programul 2: Canal de combustibil
Lucrări realizate şi recepţionate: 17 (RATEN ICN)
 susţinerea tematicii de cercetare de interes pentru CNE Cernavodă în cadrul a 9 lucrări: teste de suprasolicitare
mecanica a zonelor hidrurate pe tubul de presiune, studiul fenomenului de oboseala, caracterizarea parametrilor de
mecanica ruperii, măsurarea conținutului de hidrogen (la capetele tuburilor de presiune U2 CNE Cernavodă);
 susţinerea contribuţiei RATEN ICN la un proiect de tip CRP AIEA Viena 17519/R0, lansat în anul 2012, având
în vedere problematica deformării tubului de presiune în condiţiile operării îndelungate în reactor, la care participa şi
CNE Cernavodă cu rezultatele inspecţiilor periodice din U1 şi U2 (2 lucrări);
 dezvoltarea suportului experimental pentru susținerea colaborării cu CANDU Energy Inc şi CANDU Owners
Group (COG) Canada, având ca finalitate dezvoltarea capabilităţii RATEN ICN de a testa material iradiat în LEPI:
preparare probe CT pe maşina de frezat în coordonate, măsurători de hidrogen, testare în LEPI a probelor de tip
Compact Tension;
 asigurarea suportului privind analizele de integritate structurală a canalelor de combustibil pe baza
standardului canadian CAN/CSA 285.8 Technical requirements for in-service evaluation of zirconium alloy pressure
tubes în CANDU reactors .
Programul 3: Combustibili nucleari
Lucrări realizate şi recepţionate: 29 (RATEN ICN)


evaluarea performanţelor combustibilului nuclear iradiat în CNE prin analize/studii suplimentare privind:
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o evoluţiile în timp ale: temperaturii centrale, temperaturii pe suprafaţa pastilei, temperaturii pe teacă, presiunii
interne, volumului de gaz de fisiune eliberat, etc.);
o

studiu comparativ privind predicţia comportării combustibilului iradiat simulată prin calcul – date experimentale;

 analiza parametrilor de performanţă caracteristici funcţionării elementului combustibil CANDU-thoriu în
condiţiile variaţiei istoriei de iradiere.
- Realizarea unei variante perfecţionate a codului ROFEM (denumită ROFEM-Toriu) pentru efectuarea de
calcule de simulare a comportării la iradiere a combustibilului cu oxid mixt de toriu şi uraniu în condiţiile utilizării acestui
tip de combustibil în reactorii CANDU-avansaţi;
 analize neutronice şi termo-hidraulice pentru zona activă cu combustibil CANDU-avansat pentru asigurarea
suportului în cadrul proiectului tip CRP cu IAEA.
 analiza modalităţilor de îndeplinire a tuturor parametrilor neutronici şi termo-hidraulici caracteristici reactorului
CANDU încărcat cu fascicule combustibile de tip 37M (elemente având elementul central de dimensiuni reduse),
suport pentru realizarea TECDOC – AIEA pe proiectul INPRO-FANES, document ce va fi editat în cursul acestui an.
Programul 4: Sistem de manevrare combustibil
Lucrări realizate şi recepţionate: 10 (RATEN ICN)
 elaborarea unui studiu tehnic privind posibilitatea realizării unui set de scule specializate, destinate demontării
dopului de închidere a canalului, blocat în fitting-ul terminal al canalului de combustibil. Dispozitivul denumit “Dop
închidere canal” este o componentă a canalului de combustibil al reactorului CANDU, care are rolul de a etanşa
capetele ansamblului canal de combustibil, pentru a preveni scurgerea apei grele de răcire din fitingurile terminale.
Studiul face descrierea constructivă şi funcţională a echipamentelor implicate, identifică soluţii tehnice aplicabile şi
evaluează variante posibile de realizare a setului de scule destinat deblocării dopului de închidere a canalului în caz
de avarie;
 dezvoltarea pachetului de programe software pentru Modelul Experimental al Simulatorului Independent SMC
(MESI), prin realizarea de aplicaţii practice de instruire şi evaluare a operatorilor SMC, care să permită introducerea şi
derularea unor secvenţe şi job-uri tehnologice ce pun operatorul în situaţia de a respecta prevederile procedurilor de
operare la avarie. Au fost stabilite principiile care vor sta la baza evaluării şi procedurile SMC aplicabile de operare la
avarie, secvenţe şi job-uri tehnologice cu scenarii de defect ce implică proceduri de urgenţă, împreună cu
implementarea ISaGRAF aferentă;
 dezvoltarea sistemului informatizat de instruire, verificare şi evaluare a personalului SMC, referitor la
construcţia, funcţionarea, testarea şi operarea capului MID, prin:
− completarea bazei de date pilot, cu enunțuri și chestionare referitoare la operaţii de pregătire a standului cilindrii
telescopici şi de reglare ansamblu RAM, în vederea realizării testelor funcţional, hidrostatic şi de recepţie;
− implementarea unui nou curs, în format electronic, dedicat împingătorilor capului MID. Prin parcurgerea cursului,
cursantul dobândeşte cunoştințe profesionale despre exploatarea echipamentului: caracteristici tehnice, descriere
constructivă și funcțională, operații de mentenanță, reglare și etalonare, circuite electrice de măsură și control,
conducerea cu calculatorul de proces;
 realizarea unui studiu tehnic pentru implementarea conducerii proceselor tehnologice din Bucla de alimentare
a standului MID, prin intermediul unui automat programabil. Se prezintă soluţiile tehnice aplicabile pentru modernizarea
echipamentului de automatizare aferent instalaţiei termohidraulice de alimentare a standului de testare MID (Bucla
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MID Rece şi Caldă), având în vedere uzura fizică a echipamentelor, ieşirea acestora din fabricaţie şi lipsa pieselor de
schimb;
 realizarea unui echipament pentru măsurarea nivelului de apă demineralizată şi degazată din vasul ADD al
standului de testare MID, care înlocuieşte vechiul echipament, devenit nefuncţional datorită uzurii fizice;
 realizarea de teste şi probe funcţionale cu standul de testare împingători MID, pentru determinarea capacităţii
tehnice de funcţionare, precum şi formarea şi instruirea personalului de operare;
 punerea în funcţiune şi testarea sistemului de monitorizare - semnalizare şi protecţie a încălzitorului electric de
2.1 MW, din dotarea standului de testare MID, destinat optimizării procesului de exploatare, creşterii gradului de
protecţie a instalaţiilor şi măririi nivelului de securitate pentru personalul de exploatare.
Programul 5: Gestionarea deşeurilor radioactive şi a combustibilului ars în condiţii de securitate nucleară
Lucrări realizate şi recepţionate: 41 (din care RATEN ICN = 36 şi RATEN CITON = 5)
 determinarea cantităţii totală de C-14 şi partiţia acestuia între specii anorganice şi organice în probe de răşini
ionice uzate de la CNE Cernavodă, Zy-4 iradiat (tăiate dintr-un element CANDU iradiat transferat la RATEN ICN pentru
investigaţii) şi evaluarea ratelor de eliberare a acestui radionuclid în condiţiile chimice specifice depozitării geologice,
prin teste statice de lixiviere în soluţie alcalină, elaborarea metodelor de măsurare a C-14 şi H-3 din deşeurile
radioactive solide şi lichide organice care pot fi utilizate în facilităţile de la CNE;
 evaluarea prin calcul a conţinutului radioactiv a componentelor structurale rezultate din retubarea şi/sau
dezafectarea unităţilor nucleare de la Cernavodă;
 elaborarea unui model conceptual pentru eliberarea C-14 din zona de depozitare geologică a combustibilului
CANDU ars;
 evaluarea expunerii externe a personalului, la operațiile asociate activității de prelevare probe răşină ionică
uzată din tancurile de stocare de la CNE Cernavodă, utilizând dispozitivul de prelevare proiectat şi realizat în RATEN
ICN pentru evitarea expunerii personalului operaţional peste limitele reglementate;
 realizarea sintezei studiilor privind metodele de tratare a sitei moleculare uzată, a deşeurilor apoase radioactive
şi a şlamurilor radioactive generate la CNE Cernavodă, recomandări pentru managementul acestor categorii de deşeu
radioactiv;
 determinarea randamentelor de decontaminare a uleiurilor uzate şi activitatea specifică a tritiului din probele de
ulei uzat supuse tratării în vid şi spălare cu agenţi de decontaminare;
 realizarea de teste experimentale (expansiune, rezistenţă mecanică, evoluţia carbonatării) pe mortare expuse
la apă cu compoziţia chimică similară apei din amplasamentul Saligny, la mediu sulfat moderat şi în aer, în vederea
investigării durabilităţii betonului utilizat în barierele inginereşti aferente depozitului de suprafaţă;
 identificarea şi întocmirea listei iniţiale de caracteristici, evenimente şi procese (FEP) care pot influenta, direct
sau indirect un depozit geologic pentru combustibil CANDU ars şi deşeurilor de viaţă lungă în mediu geologic, pentru
dezvoltarea scenariilor de evoluţie a depozitului geologic de combustibil CANDU ars;


susţinerea activităţi experimentale şi a contribuţiei RATEN la proiectul FP7 CAST.

Programul 6: Protecţia mediului
Lucrări realizate şi recepţionate: 38 (din care RATEN ICN = 34 şi RATEN CITON = 4)
 dezvoltarea de mijloace pentru optimizarea programelor de control al efluenţilor;
 dezvoltarea de mijloace metodologice şi practice pentru dozimetria internă a tritiului şi actinidelor;
 asigurarea suportului tehnico-ştiinţific în domeniul radioprotecţie şi protecţia mediului pentru CNE Cernavodă;
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 dezvoltarea spectrometrului de neutroni cu sfere Bonner pentru caracterizarea câmpurilor neutronice de mică
intensitate, de interes în radioprotecţie;
 stabilirea metodelor optime aplicabile pentru determinarea conţinutului de Cd-109 în deşeurile radioactive de la
CNE Cernavodă;
 stabilirea metodelor optime aplicabile pentru determinarea contaminării cu tritiu a suprafeţelor metalice la CNE
Cernavodă;
 dezvoltarea unor metodologii optimizate pentru determinarea conţinutului de radon din apele subterane;
 stabilirea metodelor optime aplicabile pentru caracterizarea componentelor unei instalaţii nucleare la CNE
Cernavodă;
 implementarea unor metode de caracterizare radiologică a terenurilor contaminate radioactiv în urma unui
accident nuclear sau unei urgenţe radiologice;

 optimizarea protecţiei radiologice şi minimizarea cantităţii de deşeuri radioactive la dezafectarea unei instalaţii

nucleare.

Programul 7: Generator de abur
Lucrări realizate şi recepţionate: 17 (din care RATEN ICN = 15 şi RATEN CITON= 2)
 investigarea prin difracţie de raze X a cupoanelor extrase de la U1 CNE Cernavodă;
 analiza produşilor de coroziune formaţi pe diferite materiale structurale CANDU;
 identificarea şi caracterizarea prin metode fizico-chimice a compuşilor din depunerile din diverse zone din circuitul
secundar;
 evaluarea/caracterizarea unor materiale structurale expuse în condiţii normale de operare a circuitului primar;
 identificarea principalilor factori responsabili de depunerea magnetitei şi a produşilor de coroziune în circuitul
primar al CNE CANDU şi a tehnicilor nedistructive de determinare a depozitelor de magnetită;
 caracterizarea reziduurilor rezultate din spălarea părţii secundare a generatorilor de abur de la U1 CNE
Cernavodă, în urma opririi planificate din 2012, prin spectrometrie de masă;
 identificarea de tehnici de inspecţie nedistructivă a tubulaturii generatorului de abur din zona suporţilor
intermediari;
 susţinerea activităţilor suport pentru CNE-Cernavodă prin abordarea temelor de interes.
Programul 8: Sisteme de proces şi echipamente
Lucrări realizate şi recepţionate: 42 (din care RATEN ICN = 23 şi RATEN CITON =19)
 diagnoza efectelor expunerii la solicitări termice și a operațiilor de reparații și mentenanță asupra proprietăților
betoanele (și componentelor acestora) utilizate în construcția CNE Cernavodă;
 caracterizarea soluției propuse pentru detecția și localizarea scurgerilor de agent primar utilizând instalația
experimentală de testare LDSF;
 modele de calcul al transferului termic pentru instrumentarea cu termocupluri de suprafață și recomandări de bună
practică ;
 verificarea preciziei procedurii RATEN ICN de măsurare a coeficientului de dilatare termică și precizarea limitelor
tehnice care definesc procedura;
 metodologie de testare a probelor de tracţiune plate cu secțiune variabilă în autoclava SSRT în vederea investigării
iniţierii coroziunii fisurante sub sarcină;
 realizarea de acoperiri ceramice cu proprietăți îmbunătățite privind rezistența la coroziune obținute pe aliaje de
zirconiu;
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 analiza comportării integrate țeavă-structură a uneia dintre conductele de abur viu și structura metalică suport
aferentă acesteia de la CNE Cernavodă, utilizând programele de calcul specializate AutoPIPE și STAAD, cât şi modulul
special PipeLink;
 dezvoltarea de soluţii tehnice pentru un container care să permită depozitarea, uscarea şi transportul cartuşelor
filtrante uzate din sistemele nucleare de proces de la CNE Cernavodă;
 stabilirea unor măsuri optime ce pot fi implementate pentru creșterea eficienței ventilării și a creșterii calității aerului
în camera de comandă principală pentru buna desfășurare a activităților personalului, în cazul unui dublu accident
(LOCA+LOECC);
 studiu privind mărirea capacităţii de răcire a sistemului de răcire și purificare bazine de combustibil uzat U1 pentru
asigurarea temperaturii normale de funcţionare a apei din bazine pe perioada sezonului cald, când temperatura RSW
depăşește valorile de proiect .
Programul 9: Chimie circuite
Lucrări realizate şi recepţionate: 15 (din care RATEN ICN = 11 şi RATEN CITON = 4)
susţinerea activităţilor suport pentru CNE- Cernavodă prin abordarea temelor de interes:
o investigarea coroziunii microbiologice a conductelor îngropate aferente sistemului de apă de răcire de la
CNE Cernavodă;
o influenţa radiaţiilor gamma asupra apei aditivate cu diferiţi agenţi chimici (hidrazina, morfolina, tsp) din
sistemul ECC/dousing ;
o studiul comportării la coroziune a oţelului carbon din componenta armăturilor şi conductelor îngropate în
solul de pe amplasamentul CNE Cernavodă;
 metodologie de evaluare a defectării etanșărilor de tip elastomer ce intră în componența echipamentelor
mecanice din sistemele unei centrale CANDU ;
 susţinerea contribuţiei experimentale la Proiectul FP7 CAST, privind testarea la coroziune în mediu specific
depozitării geologice a tecilor de Zircaloy-4 uzate de la CNE Cernavodă.
Programul 10: Instrumentaţie şi control
Lucrări realizate şi recepţionate: 42 (din care RATEN ICN = 19 şi RATEN CITON = 23)


•

amplificatori pentru detectori de flux autoalimentaţi, lucrare ce analizează soluţiile tehnice şi lucrările de
proiectare cu scopul elaborării unui nou proiect;
• detectori tip contori proporţionali cu depunere de B-10, lucrare ce prezintă posibilităţile de realizare a unor
detectori de neutroni având drept mediu de detecţie B-10, cu o mare sensibilitate pentru neutronii termici, un raport
cost/sensibilitate optim, cât şi o foarte mare robusteţe mecanică;
• studiul îmbătrânirii instrumentaţiei CNE, lucrare ce tratează îmbătrânirea Instrumentaţiei de măsură şi control
şi strategii / concepte de management ale îmbătrânirii aplicabile în prezent;
• studiul sistemelor şi programelor Siemens pentru Sistemul de Localizare a Combustibilului Defect, lucrare ce
propune în urma analizei o variantă de îmbunătăţire a acestui sistem, folosind module din cadrul aceleiaşi companii
Siemens, însă dintr-o familie de procesare care se află în producţie şi care poate satisface cerinţele funcţionale şi
electrice ale modulelor curente;
• sistemul de comandă-control al colimatorului echipamentului de Monitorizare a Radioactivităţii Sistemului de
Transport al Căldurii, lucrare ce tratează implementarea unei soluţii de control automat al colimatorului în cadrul
echipamentului de Monitorizare a Radioactivităţii Sistemului de Transport al Căldurii, asigurând interfaţa om-maşină;
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•

extinderea tehnicilor de informare disponibile la pachetul software specific sistemului de control-comanda al
dispozitivului Bucla A. Bucla A este destinata preluării, prelucrării şi afişării datelor cât şi efectuării funcţiilor de
securitate în timpul testelor de iradiere prin extinderea tehnicilor de informare disponibile la pachetul software specific
sistemului de control-comanda al dispozitivului Bucla A şi se urmăreşte o mai bună informare cu privire la starea instalaţiei,
corelarea dintre afişarea parametrilor şi elementele fizice din cadrul instalaţiei.
• analize şi aspecte ale introducerii sistemului de control distribuit pentru comanda şi controlul sistemelor de
alimentare electrica din cadrul CNE Cernavodă Unitatea 1;
• studii privind înlocuirea sistemelor de comandă şi control a echipamentelor şi sistemelor aferente Turbinei prin
introducerea sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1;
• analiza privind modernizarea şi integrarea sistemelor de monitorizare a radiaţiilor gamma în sistemul de
comandă şi control digital al centralei de tip CANDU;
• analiza modificărilor necesare transformatoarelor de servicii proprii de la CNE Cernavodă Unitatea 1 pentru
alinierea la noile norme de protecţie la incendiu şi explozii;

•

studiul efectelor incendiilor în cadrul CNE de tip CANDU asupra stării diverselor sisteme cu funcţii de
Ssecuritate;
• studii privind înlocuirea sistemelor de comandă şi control a echipamentelor şi sistemelor aferente Generatorului
Electric prin introducerea sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1;
• studiu privind stabilirea de soluţii necesare modernizării sistemelor de acţionare electrică aferente sistemelor
de stingere incendiu din cadrul CNE Cernavodă;
• studiu privind stabilirea de soluţii necesare modernizării sistemelor de detecţie incendiu din cadrul CNE
Cernavodă.
Programul 11: Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu şi creşterea duratei
de exploatare CNE
Lucrări realizate şi recepţionate: 31 (din care RATEN ICN = 18 şi RATEN CITON = 13)
 studiul mecanismului de degradare prin îmbătrânire a cuplajului elastic tub de presiune-arc brăţară distanţier-tub
calandria prin realizarea de simulări ale tubului de presiune (zona centrală) îmbătrânit cu 20 şi 20 respectiv cu 26 de
ani pentru fiecare din cele două perechi de distanţiere;
 finalizarea execuţiei şi montajul dispozitivului de prelevare replici prin injecţie, model experimental, în cazul
dezvoltării tehnicii de control profilometric a suprafeţei interioare a ţevii de generator în zona mandrinată;
 elaborarea documentaţiei pentru ofertare la SLCD (componente mecanice) - Unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă,
care conţine ofertele tehnice pentru componentele mecanice ale SLCD;
- realizarea facilităţilor tehnologice necesare adaptării buclei experimentale de joasă presiune pentru elaborarea
de tehnici de izolare cu dop de gheaţă a tronsoanelor de conducte orizontale (Dn 200) străbătute de agent de lucru
şi finalizarea montajului în instalaţie;
- finalizarea dispozitivul de supraveghere video a formării dopului de gheaţă în conducte de testare de diametre
mari (Dn 200).
Programul 12: Reactori nucleari avansaţi şi cicluri de combustibil
Lucrări realizate şi recepţionate: 30 (din care RATEN ICN = 29 şi RATEN CITON = 1)


studii şi analize ale diverselor concepte de reactori şi combustibili CANDU avansaţi, care au vizat:
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- utilizarea toriului în ciclul combustibil din reactorii CANDU;
- estimarea radioactivităţii combustibilului ars pentru fascicul combustibil avansat de tip CANDU cu 43 de
elemente combustibile şi combustibil pe bază de Th, conţinând amestec de (ThO 2 ,UO 2 ) sau (ThO 2 , UO 2 /PuO 2 );
- obţinerea istoriilor de iradiere a combustibilului pe bază de toriu, efectuarea de calcule de ardere cu codul
DIREN la nivel de zonă activă CANDU 6 şi comparaţia cu cele pentru uraniului natural;
 activităţile experimentale derulate în vederea dezvoltării de aliaje pe bază de Fe-Cr prin procedeul de aliere
mecanică a pulberilor şi consolidarea acestora prin optimizarea procesului de sinterizare asistată în plasmă;
 studii şi analize de fizica reactorilor rapizi răciţi cu plumb;
 dezvoltarea de expertiză proprie în scopul consolidării contribuţiei la realizarea demonstratorului ALFRED ;
- dezvoltarea anticipativă a infrastructurii pentru studiul şi testarea in-pile, out-of-pile şi calificarea materialelor
şi echipamentelor din componenţa reactorilor GEN IV tip LFR;
- studiul experimental în apă şi ulterior în plumb lichid a propagării fascicolului ultrasonic în regim dinamic,
realizarea de teste de tracţiune pe probe din aliaje candidate pentru reactorii de Generaţie IV în plumb lichid;
- studii suport de proiectare, inginerie tehnologică şi amplasare a LFR, dezvoltarea infrastructurii experimentale
necesare studierii şi/sau validării aspectelor de fizica reactorilor rapizi (neutronică, termohidraulică, materiale nucleare,
etc), a tehnologiei plumbului ca agent de răcire;
- testarea şi caracterizarea materialelor structurale pentru GEN IV sau metodele de inspecţie în medii opace, cum
ar fi măsurătorile ultrasonice în plumb topit;
- dezvoltarea unor tehnici de inginerie electrochimică a suprafeţei, bazate pe tratamente în plasmă electrochimică
şi electrodepunere din lichide ionice a unor structuri superficiale în vederea obţinerii de materiale avansate
multifuncţionale (materiale structurale de uz nuclear, materiale rezistente în condiţii extreme, materiale termoelectrice,
materiale pentru conversia şi stocarea electrochimică a energiei);
- activităţi suport vizând procesul de autorizare a reactorului de demonstraţie ALFRED;

contribuţia experţilor RATEN ICN în proiectele europene dedicate sistemelor nucleare inovative de Gen IV
(ESNII+, ARCADIA, MatISSE) şi la programele INPRO IAEA precum şi evaluarea comparativă a tehnologiilor PHWR
avansat şi LFR pe baza indicatorilor cheie şi a diferite obiective de interes major.
Programul 13: Asigurarea şi creşterea performanţelor reactorului TRIGA-ICN
Lucrări realizate şi recepţionate: 65 (RATEN ICN)
 supraveghere a combustibilului din zona activă a reactorului prin măsurători în piscina reactorului dar și
examinări în celulele fierbinți în vederea obținerii de informații necesare managementului zonei active a reactorului
TRIGA14MW și respectării cerințelor din Limitele și Condițiile Tehnice de Operare ale reactorului TRIGA, aprobate de
CNCAN;
 calcule neutronice și termohidraulice pentru modificările zonei active în vederea operării în siguranță a
reactorului TRIGA14 MW cu dispozitivul de iradiere Bucla A și Capsula C-5, dispozitivele pentru producere radioizotopi
şi testarea combustibilului LEU;
 analize neutronice şi termohidraulice pentru funcţionarea preconizată a dispozitivului Bucla A – 100 kW în zona
activă TRIGA 14 MW într-o campanie de testare a şase specimene de elemente combustibile tip CANDU avansat de
două diametre (trei de 1.35 cm şi trei de 1.15 cm);
 finalizarea proiectului de execuţie pentru instalaţia de purificare a apei din piscina de stocaj combustibil uzat
TRIGA în vederea stocării intermediare a combustibilului ars în zona activă şi a surselor gamma de înaltă activitate;
 realizarea capsulei de iradiere MAXSIMA pentru iradierea în regim pulsat în reactorul ACPR a combustibilului
experimental MYRRHA destinat utilizării în reactorii răciţi cu plumb. S-au făcut iradieri în puls cu capsula fără elemente
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combustibile dar încărcată cu eutectic pentru a se determina în special evoluţia temperaturii acestuia în timpul pulsului
și verificarea rezultatelor obținute prin calcul;
 continuarea experimentală de iradiere a capsulei C5 încărcată cu eşantioane din Zr-2,5%Nb, prelevate din
capete de tub de presiune CANDU destinate analizelor fenomenului de fisurare sub stare hidrurată. Timpul de iradiere
a fost de 1460 de ore la o putere medie de 12 MW;
 continuarea lucrărilor pentru asigurarea suportului tehnic pentru fabricația elementelor combustibile normale și
instrumentate cu uraniu ușor îmbogățit pentru reactorul TRIGA ICN;
 proiectarea şi realizarea dispozitivelor speciale pentru testarea hidrostatică a tuburilor de INCOLOY 800 folosite
la fabricaţia elementelor LEU şi realizarea dispozitivului pentru măsurători dimensionale ale elementelor fabricate în
ICN după tehnologia dezvoltată în institut;
 fabricarea şi recepţia primelor elemente combustibile de tip LEU, fabricate utilizând tehnologia pulberilor,
tehnologie dezvoltată în ICN, acestea urmând a fi introduse la iradiere în reactor în vederea determinării comportării
acestora în regim de iradiere.
Programul 14: Tehnologii de iradiere şi radioizotopi
Lucrări realizate şi recepţionate: 15 (RATEN ICN)

•

realizarea sistemului de achiziție a datelor furnizate de către traductorii de monitorizare a parametrilor de
funcţionare şi de securitate în procesul de iradiere a unei ţinte LEU: presiunea diferențială, debitul apei și doza de
radiații gamma, din apa de racire a ţintei, pentru asimilarea tehnologiei Cintichem modificat;

•

desfăşurarea de activităţi alternative pentru asimilarea tehnologiei de obţinere a produsului 99Mo, prin metoda
activării în reactorul TRIGA SSR;

•

optimizarea procesului de nichelare a ţintelor de Ir şi Co, cu scopul de a îmbunătăţii calitatea stratului de
protecție de nichel, prin :
o

realizarea de teste pentru îmbunătăţire a procesului de nichelare a ţintelor, pe trei loturi, prin adăugarea
unui agent organic în baia de nichelare;

o

analiza stabilităţii procesului de nichelare, din punct de vedere static şi dinamic. Rezultatele lucrării conduc
la îmbunătăţirea capabilitatilor tehnice existente în institut pentru obtinerea ţintelor de iridiu şi cobalt utilizate
pentru fabricarea surselor inchise de radiatii nucleare.

•

adaptarea lanţului tehnologic de sinterizare pulberi existent, la noi cerinte de fabricaţie, prin mărirea capacităţii
de lucru a morii RETSCH în vederea obţinerii aliajelor, prin procesul de aliere mecanică. S-a proiectat şi executat o
incintă de măcinare cu capacitatea de 250 ml, ce va fi utilizată pentru operaţia de aliere, precum şi componentele
necesare conectării acesteia la lucrul în atmosferă controlată.

•

derularea unei campanii de iradiere a 200 discuri de iridiu, destinate producerii de surse închise de radiaţii gama
pentru gamagrafie industriala (activitate totala la finalul iradierii de ~ 2500 Ci);

•

realizarea şi comercializarea către utilizatorii externi, de surse inchise de radiatii gama pentru gamagrafie
industriala (între 30 şi 100 Ci/sursa).
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Programul 15: Informatizare activităţi nucleare
Lucrări realizate şi recepţionate: 7 (RATEN ICN)
 implementarea unui sistem de informatizare a activităţii de aprovizionare din RATEN ICN Piteşti;
 proiectul de modernizare a sistemului informatic al ICN Piteşti;
 realizarea site-ului Documentaţie conferinţe şi cursuri;
 proiectul site-ului pentru diseminarea activităţilor întreprinse şi rezultatelor obţinute în cadrul reţelei Net;
 proiectul aplicaţiei WEB pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale RATEN prin Programele
CDIT anuale.
Programul 16: Apa grea şi tritiu
Lucrări realizate şi recepţionate: 7 (din care RATEN ICN = 2 şi RATEN CITON = 5)
 îmbunătăţirea capacităţii tehnice şi profesionale ca furnizor de servicii suport pentru beneficiari industriali în
vederea dimensionării unor echipamente specifice utilizate în instalaţii de separare izotopică;
 asigurarea cadrului necesar managementului impactului asupra mediului ulterior opririi producţiei de apă grea;
 identificarea impactului factorilor de depozitare relevanţi asupra calităţii apei grele în vederea garantării
condiţiilor necesare pentru menţinerea pe termen lung a calităţii apei grele depozitate;
 stimularea activităţilor de cercetare aplicativă în vederea transferului industrial în domeniul stocării izotopilor
hidrogenului;
 creşterea vizibilităţii echipelor de cercetare şi inginerie tehnologică din RATEN prin activităţi de promovare şi
diseminare la nivel naţional/internaţional: publicare articole, comunicări ştiinţifice, participare la evenimente de tip masă
rotundă/atelier de lucru din domeniul de interes;
 revizuirea şi extinderea Programului strategic pentru a asigura coerenţa obiectivelor ştiinţifice / tehnice precum
şi armonizarea acestora cu prognozele de dezvoltare la nivel naţional, cu planificarea realizată de partenerii industriali
şi cu politicile de evoluţie ale sectorului nuclear european/internaţional;


intensificarea acţiunilor de cooperare cu parteneri externi în vederea participării la HORIZON 2020.

Programul 17: Aplicaţii ale tehnicilor nucleare
Lucrări realizate şi recepţionate: 8 (RATEN ICN)
 studiul aplicării tehnologiei electrolizei în plasmă şi a metodelor de depunere a unor elemente pe electrozi din
oţel în vederea obţinerii unor suprafeţe protectoare, împreună cu descrierea proceselor care apar în timpul
descărcărilor în plasma;
 analiza prin spectroscopie de electroni a următoarelor tipuri de structuri superficiale: filme de W depuse prin
TVA pe substrat de Cu, filme de C şi W codepuse prin TVA pe substrat CFC, filme de C,W şi Be codepuse prin TVA
pe substrat CFC;
 realizarea unei aplicaţii software integratoare, numită System of TEC Control, prin intermediul căreia se
controlează instalaţia pentru tratamente termoelectrochimice TEC (retehnologizarea instalaţiei pentru tratamente
termoelectrochimice TEC – 100 din cadrul Laboratorului 8);
 evidenţierea principalelor soluţii abordate de furnizorii de echipamente în domeniul nuclear şi identificarea
aplicaţiilor utile pentru proiectarea echipamentelor electronice sau modernizarea echipamentelor proiectate în ICN;
 realizarea unui ghid de recomandări şi bune practici în utilizarea materialelor radioactive în cercetare.

pagina 23

RAPORT ANUAL 2016
Programul 18: Suport pentru colaborarea internaţională
Lucrări realizate şi recepţionate: 21 (RATEN ICN)
 continuarea colaborării în cadrul acordurilor bilaterale încheiate de RATEN ICN cu centre de cercetare în
domeniul nuclear;
 realizarea obiectivelor contractelor şi proiectelor de asistenţă tehnică încheiate cu IAEA;
 elaborarea de noi propuneri, participarea specialiştilor la misiuni de experţi şi alte întâlniri ştiinţifice organizate
de IAEA Viena;
 extinderea participării RATEN în Programele Cadru EURATOM;
 implicarea RATEN în activitatea Platformelor Tehnologice Sustainable Nuclear Energy (SNETP) şi
Implementing Geological Disposal (IGD-TP), a iniţiativei ESNII, asociaţiei NUGENIA şi alianţei EERA, afilierea la
ETSON;
 promovarea proiectului ALFRED pe plan european în vederea implementării lui în România;
 promovarea competenţelor RATEN ICN pe plan extern.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE
RATEN CITON a participat, în calitate de partener la Programul Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare
(PNCDI II), coordonat de Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării (UEFISCDI), la următorele proiecte:
-

DGI-SAR – Monitorizarea precisă a stabilităţii infrastructurii folosind interferometria radar cu apertură multiplă
combinată cu tehnici de extragere de motive spaţio-temporale, PNCDI II – Parteneriate;

-

SARAWAD-BB – Dezvoltarea strategiei de închidere a Depozitului Naţional pentru Deşeuri Radioactive Băiţa
Bihor, având la bază optimizarea sistemului de bariere inginereşti, PNCDI II – Parteneriate, Program 4
Parteneriate in domeniile prioritare;

-

CONSIG –- Dispozitive mecanice şi soluţii tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor din
România, PNCDI II, Program Parteneriate – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa;

-

NANOFAB – Nanofabricaţie optică în domeniul 5nm – 50 nm, PNCDI II, Program Parteneriate – Proiecte
Colaborative de Cercetare Aplicativă.

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
În ceea ce priveşte cooperarea internaţională, s-au evidenţiat următoarele direcţii de acţiune:
 derularea acordurilor, înţelegerilor şi contractelor internaţionale în vigoare, conform angajamentelor asumate;
 creşterea continuă a participării RATEN la Programele de cercetare ale Comisiei Europene şi Agenţiei
Internaţionale de Energie Atomică de la Viena;
 susţinerea priorităţilor cercetării româneşti în domeniul energeticii nucleare la nivel european, creşterea
continuă a vizibilităţii şi prestigiului său pe plan extern;
 menţinerea unei colaborări active cu organizaţiile internaţionale din domeniu.
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Colaborarea la nivelul Uniunii Europene
Au fost respectate şi finalizate angajamentele contractuale la cele 13 Proiecte incluse în Programele cadru de
cercetare şi inovare ale Uniunii Europene, FP7 şi H2020, aflate în derulare. Dintre acestea s-au finalizat cinci proiecte:
ARCADIA (proiect coordonat de RATEN ICN), EAGLE, MARISA, NUGENIA +( MICRIN) şi PLATENSO.
Proiectele de cercetare, coordonate de Comisia Europeană, derulate în 2016 (FP7 şi H2020)
Methodology, Analysis and Experiments for the Safety în
MAXSIMA
2012 – 2018
Partener
MYRRHA Assessment
ARCADIA
ASAPMSA_E
EAGLE
MARISA
PLATENSO
NUGENIA+ (MICRIN)
ESNII PLUS
MatISSE
CAST
JOPRAD
CEBAMA
FASTNET

Assessment of Regional Capabilities for New Reactors
Development through an Integrated Approach
Advanced Safety Assessment: Extended PSA
Enhancing Education, Training and Communication
Processes for Informed Behaviors and Decision-Making
Related to Ionizing Radiation Risks
MYRRHA Research Infrastructure Support Action
Building a Platform for Enhanced Societal Research
Related to Nuclear Energy în Central and Eastern Europe
Mitigation of Crack Initiation
Preparing ESNII for Horizon 2020
Materials: Innovations for a Safe and Sustainable Nuclear
în Europe
Carbon – 14 Source Term

Coordonator
Partener
2013 – 2016

Partener
Partener
Partener

2013-2017
2013-2018

Joint Programming on Radioactive Waste Disposal

2015 - 2018

Cement-based Materials, Properties, Evolution, Barrier
Functions
FAST Nuclear Emergency Tools

2015 - 2019

Partener
Partener

Partener
Membru
Asociat
Partener
Partener

Obiectivele Proiectelor aflate în derulare şi principalele realizări obţinute în 2016 sunt următoarele:
 Proiectul ARCADIA a finalizat în acest an evaluarea fezabilităţii demonstratorului ALFRED în România cu
contribuţia importantă a specialiştilor RATEN ICN şi RATEN CITON. Au fost identificate competenţa şi infrastructura
existente la nivelul ţării noastre, al noilor State Membre dar şi al Uniunii Europene, au fost propuse metode pentru
completarea lacunelor identificate în expertiza specifică tehnologiei plumbului, a fost analizată compatibilitatea
proiectului conceptual al reactorului ALFRED cu cerinţele de proiectare de securitate.
S-a contribuit substanţial la stabilirea modalităţilor de menţinere a implicării comunităţii locale în procesul de
implementare a demonstratorului precum, la analiza riscurilor şi propunerea unor măsuri de evitare sau atenuare a
efectelor lor, precum şi la actualizarea Foii de Parcurs a demonstratorului pe baza realităţilor contextului naţional.
Asigurarea suportului naţional, pregătirea prevederilor de actualizare a documentelor strategice necesare desemnării
ALFRED ca proiect major şi finanţării sale din Fonduri Structurale, selectarea unei formule de guvernanţă către care să
evolueze consorţiul FALCON în etapa imediat următoare au fost în cea mai mare parte realizate prin aportul echipei
ICN. Acestora li s-au adăugat organizarea Conferinţei “National and Regional Benefits of ALFRED Construction în
România”, diseminarea rezultatelor proiectului la diferite evenimente ştiinţifice şi activităţile de coordonare a proiectului;
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 Proiectul ASAMPSA_E a urmărit aplicarea metodologiei de analiză de securitate probabilistă, PSA, la
riscurile majore induse de interacţia dintre o centrală nucleară şi mediu, elaborarea şi dezvoltarea recomandărilor
tehnice pentru dezvoltatorii şi utilizatorii studiilor PSA. Proiectul a contribuit prin experienţa RATEN ICN la identificarea
hazardurilor externe de mare amplitudine la elaborarea unor recomandări tehnice şi la formularea de îndrumări pentru
implementarea lor în studiul PSA extins;
 Proiectul EAGLE a avut ca obiectiv îmbunătăţirea procesului de comunicare şi informare a populaţiei în
privinţa radiaţiilor ionizante, evaluarea nivelului de receptare a publicului, a gradului de încredere în surse şi mijloace
de comunicare, a contribuit, prin finalizarea sa, la elaborarea unor recomandări utile şi aplicabile pentru îmbunătăţirea
procesului de educare şi comunicare către public a informaţiilor privind radiaţiile ionizante şi a potenţialelor riscuri
asociate, astfel încât populaţia să poată lua decizii în cunoştinţă de cauză;
 Proiectul MARISA a avut ca obiectiv analiza aspectelor relevante necesare privind construcţia reactorului
MYRRHA în domeniile de planificare strategică, organizare a consorţiului internaţional şi logistica proiectului. Proiectul
s-a finalizat de RATEN ICN prin elaborarea unei metodologii de utilizare a MYRRHA ca infrastructură de cercetare
deschisă, precum şi la clarificare a contribuţiei la conceptul ciclului combustibil închis, la scară internaţională;
 Proiectul MICRIN+ şi-a propus să elaboreze primul draft al Propunerii NUGENIA pentru optimizarea condiţiei
suprafeţelor în scopul diminuării degradării in-service în vederea implementării în codurile şi standardele utilizate în
industria nucleară, s-a finalizat în acest an de RATEN ICN prin realizarea de teste accelerate de tracțiune tip SSR pe
probe plate cu secțiune variabilă, cu diferite stări ale suprafețelor, realizate în condiţii specifice circuitului primar al
reactoarelor PWR și BWR. Au fost aduse progrese în stabilirea tensiunii de prag peste care se inițiază coroziunea
fisurantă sub sarcină și investigarea influenței stării suprafeței asupra mecanismului de inițiere a acestui tip de
coroziune localizată.
 Proiectul PLATENSO, având ca obiectiv îmbunătaţirea capabilităţilor instituţiilor de cercetare din ţările din
centrul şi estul Europei în ceea ce priveşte aspectele de energetică nucleară ce vizează managementul la nivelul
societăţii, a abordat prin contribuţia RATEN ICN un domeniu de interfaţă între ştiinţă şi societate, în contextul
energeticii nucleare. S-a investigat rolul organizaţiilor în construcţia programelor şi strategiilor, nivelul de implicare al
stakeholderilor, metodele privind managementul cercetării şi contextul legal, a contribuit la construcţia şi coordonarea
reţelelor naţionale a organizaţiilor de cercetare-dezvoltare socio-nucleară, a realizat o analiză a exigenţelor societăţii
în domeniul nuclear şi a propus scenarii de dezvoltare credibile, definind rolul stakeholderilor în realizarea scenariilor.
De asemenea, RATEN ICN a participat la definirea elementelor necesare pentru construcţia unei platforme europene
dedicate cercetărilor socio-economice din domeniul nuclear.
În ceea ce priveşte contribuţia şi realizările RATEN ICN, la proiectele europene care se continuă şi în
următorii ani se pot menţiona următoarele:
 prin participarea în proiectele CAST şi CEBAMA, cercetătorii RATEN ICN au obţinut rezultate experimentale
noi, realizate la standarde europene, în domeniul depozitării geologice a deşeurilor radioactive, constând în: estimarea
cantităţii de C-14, a speciei chimice şi ratei de eliberare din Zy-4 şi răşinile ionice provenite de la CNE Cernavodă,
precum şi din grafitul din coloana termică a reactorului TRIGA, contribuind astfel la completarea şi îmbunătăţirea bazei
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de date a inventarului de deşeuri din România; iniţierea testelor experimentale pentru evaluarea efectelor pe termen
lung a îmbătrânirii cimentului asupra proprietăţilor de transport a unor radionuclizi;
 implicarea în proiectul ESNII Plus s-a concretizat în acest an în primul rând în identificarea cerinţelor crosscutting pentru activităţile de cercetare pentru cele patru tehnologii de Gen IV susţinute în Europa ce urmează a fi
abordate de către viitorul EJP, dar şi în identificarea cerinţelor de licenţiere pe care trebuie să le îndeplinească
demonstratorii tehnologiilor de Gen IV în procesul de autorizare, şi participarea la activităţile educaţionale prin
împărtăşirea experienţei şi cunoştinţelor privind aspectele tehnologice esenţiale pentru proiectarea şi operarea în
condiţii de siguranţă a sistemelor nucleare. Proiectul are drept scop dezvoltarea unei abordări strategice ample pentru
activităţile şi sistemele avansate de fisiune din Europa, pentru a sprijini European Sustainable Nuclear Industrial
Initiative (ESNII) în cadrul Planului SET;
 prezenţa RATEN ICN în cadrul proiectului JOPRAD oferă posibilitatea participării directe la definirea
Agendei Strategice de Cercetare în managementul deşeurilor radioactive şi includerea tematicilor prioritare pentru
programul naţional, asigurând în acest fel, participarea la viitorul program european comun de cercetare (EJP) în acest
domeniu;
 în proiectului MAXSIMA, având ca obiectiv evaluarea securităţii nucleare a reactorului MYRRHA, ce
urmează a se construi pe platforma SCK-CEN de la Mol (Belgia), activităţile întreprinse în cursul anului 2016 au fost
concentrate pe realizarea testelor funcţionale a dispozitivelor experimentale concepute şi proiectate în etapele
anterioare, finalizarea documentaţiei de securitate nucleară şi obţinerea autorizaţiei de exploatare a capsulei de
iradiere ce va fi utilizată în reactorul TRIGA-ICN pentru testare a combustibilului din reactorul MYRRHA în regim
tranzient;
 la proiectul MATISSE, destinat definirii programului comun european în domeniul materialelor avansate,
RATEN ICN a contribuit la elaborarea foii de lucru a cercetării-dezvoltării pentru materiale combustibile, incluzând
combustibil inovativ de transmutaţie, şi au participat la caracterizarea anizotropiei tuburilor de întecuire a
combustibilului confecţionate din ODS, precum şi la caracterizarea preliminară a tuburilor din oţeluri ODS sub condiţii
anormale la temperaturi înalte sau incursiuni în tensiune mecanică, care constituie piatra de temelie a analizelor de
securitate pentru aceste componente;
 la proiectul FASTNET, având ca obiectiv îmbunătăţirea şi armonizarea instrumentelor de calcul rapide şi
eficiente integrate într-o metodologie comună pentru diagnosticarea şi prognoza desfăşurării accidentelor severe şi
consecinţelor acestora asupra populaţiei şi mediului, pentru toate conceptele de centrale nucleare şi facilităţi de
stocare a combustibilului nuclear uzat din Europa, RATEN ICN a contribuit la identificarea scenariilor de accident
sever specifice reactorului CANDU care vor fi introduse în baza de date FASTNET şi la analiza completitudinii
acoperirii cu scenarii a plajei de accidente.
Ca o preocupare continuă şi permanentă de menţinere a unui nivel ridicat de participare la cercetarea
europeană, în 2016, RATEN a participat la elaborarea şi transmiterea a 13 propuneri noi de proiecte pentru competiţia
H2020 Euratom, propuneri care au acoperit toate tematicile majore ale domeniului nuclear: securitate nucleară şi
sisteme inovative, managementul deşeurilor radioactive, radioprotecţie, educaţie şi pregătire.
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Au fost propuse proiectele:
Acronym
CHANCE
CLOSER
HRA în RDM
EURROFORCE
E-SMART
GENESIS
GEMMA
GENESIS
MINAR
MEACTOS
SAEXFUEL
TRACK
TRANSAT

Title
Characterization of Conditioned Nuclear Waste for its Safe Disposal în Europe
Competitive Lead-Cooled Optimized for Safety European Reactor
Development, Evaluation And Application Of Methods for Human Reliability în The Process of
Risk Informed Decision Making.
European Research Reactors - Future Operation And Research Coordinated Effort
European Small Modular Supercritical Water Reactor Technology
Generation 4 Studies On Innovation în Safety
Generation IV Materials Maturity
Generation-IVEuropean Nuclear Education System Innovation Scheme
Manufacturing Hhigh Integrity Nucleear Reactors
Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation Of Surface Condition
Safety of Extended Interim Dry Storage Of Spent Nuclear FUEL
Tracking and Sharing Radioactive Waste Management Knowledge
Transversal Actions for Tritium

RATEN ICN a participat la elaborarea şi a altor propuneri de proiecte, lansate pe domenii conexe de cercetare
ale Programului H2020: PLENUM (Platform for energy related research în social sciences and humanities) şi FACER
(Factors driving energy choices) în domeniul energiilor competitive cu emisii reduse de carbon.
Tot în cadrul activităţilor coordonate de Comisia Europeană trebuie amintite:
 Activităţile în calitate de Membru al platformelor, reţelelor şi asociaţilor Uniunii Europene:
 Platforma Tehnologică Europeană pentru Energetica Nucleară Durabilă, SNETP;
 Platforma Tehnologică Europeană pentru Depozitarea Geologică a Deşeurilor Radioactive, IGD-TP;
 Asociaţia internaţională NUGENIA, dedicată tehnologiilor nucleare pentru reactorii de fisiune GII şi GIII;
 Alianţa Europeană de Cercetare Energetică, EERA (RATEN ICN este membru în Joint Program Nuclear
Materials – Materiale avansate pentru GIV-ODS).
Stabilite în 2003, după ce Consiliul European a solicitat o consolidare a Spaţiului European de Cercetare,
Platformele tehnologice europene au fost create pentru a aduce laolaltă know-how-ul tehnologic, entităţile din
industrie, autorităţile de reglementare şi instituţiile financiare, în scopul dezvoltării unei agende strategice pentru
tehnologiile avansate.
În cadrul SNETP, RATEN ICN a participat în anul 2016 la şedinţele ESNII Task Force şi la şedinţa Consiliului
de Conducere a SNETP. Obiectivul principal al ESNII este de a menține calitatea de lider european în tehnologiile
reactorilor cu spectru rapid de neutroni care vor excela în siguranță și vor fi capabile de a realiza o dezvoltare durabilă
a energiei nucleare. Aceste evenimente au constituit oportunităţi de a obţine informaţii utile pentru desfăşurarea
activităţilor dedicate proiectului ALFRED, pentru poziţionarea proiectului printre priorităţile europene privind
tehnologiile nucleare.
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De asemenea, RATEN ICN a fost reprezentat la Forumul şi Adunarea Generală ale Asociaţiei NUGENIA.
Principala misiune a NUGENIA, care a primit un mandat de la SNETP, este aceea de a constitui un cadru integrat
între industrie, cercetare și organizațiile responsabile de siguranță şi securitate pentru ca Generaţiile II şi III de reactori
nucleari să funcţioneze în condiții de siguranță, de încredere și competitivitate.
Participarea la lucrările Forumului NUGENIA conduce la atragerea de noi fonduri europene ca urmare a
participării RATEN ICN Piteşti, în calitate de partener nominalizat, în consorţiul unor proiecte noi sub egida NUGENIA
sau viitoare propuneri în Programul Horizon 2020 al Comisiei Europene. De asemenea, accesul specialiştilor RATEN
ICN la informaţii noi, accesibile la nivelul membrilor Asociaţiei NUGENIA, reprezintă un câştig ştiinţific apreciabil.
Fructificând participarea din anii anteriori la activităţile platformei IGD-TP, în 2016 RATEN ICN a participat la
3 proiecte iniţiate şi elaborate cu acordul IGD-TP şi în concordanţă cu priorităţile de cercetare în domeniul
managementului deşeurilor radioactive, discutate în cadrul IGD-TP: TRACK, CHANCE, SAEXFUEL.
Tot în 2016, RATEN ICN a participat, în calitate de membru, la Ședinţa Plenară a Comitetului Ştiinţific şi
Tehnic (STC) EURATOM. Comitetul Ştiinţific şi Tehnic (STC) EURATOM reprezintă structura-suport a Comisiei
Europene în stabilirea direcţiilor şi programelor de cercetare în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare. Cu
această ocazie, RATEN ICN a contribuit la redactarea documentelor ce reflectă recomandările STC asupra cercetărilor
necesare dezvoltării Gen IV şi managementului deşeurilor radioactive, promovând includerea LFR şi susţinerea
programelor naţionale de depozitare geologică.
Planul SET, adoptat de Uniunea Europeană în 2008, este un prim pas pentru a stabili o politică privind
tehnologia energetică în Europa şi reprezintă principalul instrument de susţinere în procesul decizional în domeniul
politicii energetice europene.
Planul SET este pilonul tehnologic al politicii energetice și climatice a Uniunii Europene. Din partea RATEN
ICN a fost nominalizat, în acest an, de către Ministerul Energiei, un reprezentat în SET Plan. În cadrul Acţiunii 10
(Energie nucleară, fisiune şi fuziune) a SET Plan, reprezentantul RATEN ICN a transmis comentarii şi cerinţe de
modificare pentru Acţiuni cheie în domeniul nuclear.
RATEN ICN a fost reprezentat şi la Întâlnirea de Coordonare EURATOM-GIF. La această întâlnire a fost
prezentat atât stadiul actual al colaborării dintre Programul EURATOM şi GIF, cât şi noile acţiuni de colaborare: au fost
prezentate strategia şi politicile GIF, proiectele GIF, precum şi actualizarea metodologiilor grupurilor de lucru GIF şi
anume: Risc şi Securitate, Rezistenţa la proliferare şi Protecţia Fizică şi Modele economice şi Sustenabilitate. De
asemenea, a fost prezentată contribuţia EURATOM HORIZON 2020 Programul FISIUNE la GIF.
RATEN ICN a participat în calitate de membru în grupul de lucru pentru cercetare al FORATOM, asociație de
comerț pentru industria energiei nucleare în Europa. FORATOM reprezintă vocea industriei nucleare europene în
discuțiile de politică energetică cu instituțiile UE și alte părți interesate. Informaţiile obţinute privind stadiul activităţilor
nucleare la nivel european, îndeosebi în domeniul cercetării, sunt foarte utile pentru orientarea activităţilor din RATEN.
În 2016, RATEN ICN a fost acceptat membru al reţelei ETSON (European Technical Safety Organisation
Network), asociaţie europeană a organismelor de evaluare din domeniul nuclear (TSO), care realizează evaluarea
tehnică a documentelor de siguranţă în sprijinul autorităţilor lor naţionale. Membrii săi sunt organizaţii ştiinţifice din
ţările nucleare din Europa. RATEN ICN a fost invitat să participe la următoarea întâlnire a Comitetului de Conducere
al ETSON, pentru a semna documentul de adeziune şi a face o prezentare a Institutului şi a rolului pe care acesta îl
are în România.
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Prin activităţile specialiştilor în cadrul platformelor tehnologice şi a structurilor europene, se asigură implicarea
institutului în elaborarea programului de cercetare europeană, pentru perioada următoare.
 Acţiunile coordonate de Joint Research Centre (JRC) în:
 reţeaua APSA (iet.jrc.ec.europa.eu/apsa/) privind investigarea modalităţilor de tratare a efectelor
îmbătrânirii pentru componentele pasive (modelare directă sau folosirea componentelor surogat);
 reţeaua NeT – European Network on Neutron Techniques Standardization for Structural Integrity
(https://ec.europa.eu/jrc/en/network-bureau/net). RATEN ICN a participat la cea de–a 29 şi a 30-a întrunire
a Comitetului, pentru analiza rezultatului grupurilor de lucru TG4 -TG6 şi validarea tehnicilor de modelare
dezvoltate de institute, a contribuţiilor la proiectul pilot RESTRESS, derulat în colaborare cu JRC, în cadrul
Alianţei EERA ;
 codul TRANSURANUS, utilizat pentru modelarea comportării combustibilului la iradiere în baza
Acordului încheiat de RATEN ICN şi JRC-ITU a susţinut o parte din tematica abordată în cadrul Programului
3 al Programului Anual de Cercetare-Dezvoltare RATEN.
 Activitățile în cadrul Consorțiului European FALCON (Fostering ALFRED Consortium), între România,
Italia și Cehia, destinate promovării proiectului ALFRED, pentru asigurarea dezvoltării durabile, cu soluţionarea
aspectelor de neproliferare, protecţie fizică, securitate nucleară, fiabilitate, producerea minimă de deşeuri şi
competitivitate economică.
Promovarea proiectului ALFRED a fost susţinută prin implicarea activă şi contribuţia RATEN ICN la
demersurile pentru includerea infrastructurii proiectului ALFRED în lista ESFRI (European Strategy Forum on
Research Infrastructures), elaborarea Planului de Acţiuni pentru implementarea demonstratorului, includerea ALFRED
în documentele strategice naţionale, pregătirea studiului de fezabilitate a instalaţiilor ATHENA şi Chemlab, instalații
experimentale propuse a fi realizate în sprijinul activităților pregătitoare pentru implementarea demonstratorului,
analiza cadrului de autorizare şi amplasare, elemente de identificare a schemei de finanţare, participarea publicului în
procesul de decizie, iniţierea procesului de declarare ca proiect major.
De la înfiinţarea consorţiului (decembrie 2013) şi până în prezent, realizarea activităţilor menţionate a condus
la concluzia necesităţii consolidării consorţiului, a prelungirii acordului şi extinderii acestuia, prin integrarea altor
organizaţii, în 2016 iniţiindu-se în acest sens discuţii cu SCK.CEN Belgia şi Westinghouse SUA. După finalizarea
acestora se va trece la construcţia unui nou acord al consorţiului care să poată integra noii membri.

Colaborarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (IAEA) Viena
Colaborarea cu IAEA-Viena a fost susţinută şi în acest an de participarea la Programul de Cercetare
Coordonat de acest organism internaţional (proiecte de cercetare de tip CRP), Proiectul Internaţional pentru Reactori
Inovativi şi Cicluri de Combustibili INPRO (International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles),
implicarea în Programul de Asistenţa Tehnică şi Proiecte Regionale, participarea activă în reţeaua laboratoarelor
analitice pentru măsurarea radioactivităţii mediului, acordarea de pregătire tehnică unor bursieri IAEA.
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La aceste activităţi, se adaugă eforturile de a pune bazele unei noi cooperări, pentru acordarea de pregătire
de specialitate în domeniul securităţii nucleare de către specialiştii RATEN ICN reprezentanţilor din statele membre,
în cadrul Acordului tip Practical Arrangements.



Proiecte de cercetare coordonată, tip CRP (Coordinated Research Project)

RO 17519

RO 18226

Prediction of Axial and Radial Creep in CANDU Pressure Tubes (Calculul fluajului axial şi
radial în tuburile de presiune ale reactorului CANDU 6)
CRP I31023: Prediction of Axial and Radial Creep in Pressure Tubes
Development of a Fuel Bundle with 43 Elements Containing Mixed Oxide with Thorium and
Uranium (T43) în INR (Dezvoltarea în ICN a unui fascicul combustibil cu 43 elemente
conţinand oxid mixt de toriu şi uranium)
CRP T12027: Reliability of High Power Extended Burn up and Advanced PHWR Fuels

RO 18729

Benchmarking Activities on Fuel Burnup and Material Activation with Computational Tools and
Data Available at TRIGA România (Activităţi de calcul privind arderea combustibilului şi
activarea materialelor utilizând instrumente de calcul şi date disponibile la TRIGA România).
CRP T12029: Benchmarks of Computational Tools against Experimental Data on Fuel Burnup
and Material Activation for Utilization, Operation and Safety Analysis of Research Reactors

În cadrul Contractului RO 17519, Prediction of Axial and Radial Creep în CANDU 6 Pressure Tubes, s-a
determinat funcţia explicită dezvoltată pentru modelul MFNN (Multilayer Feedforward Neural Network), utilizat pentru
prezicerea deformării în reactor a tuburilor de presiune CANDU de la CNE Cernavodă (U1 şi U2) şi au fost analizate
şase tuburi de presiune de la Unităţile 1 şi 2 ale CNE Cernavodă.
În cadrul Contractului RO 18226, Development of a Fuel Bundle with 43 Elements Containing Mixed Oxide
with Thorium and Uranium (T43) in INR, au fost realizate 5 tipuri de pastile de oxid mixt de toriu şi uraniu cu diverse
concentraţii de ThO 2 în masa totală, a fost stabilită corelaţia dintre procentajul de toriu din masa totală a pastilei şi
temperatura de sinterizare a pastilelor crude, au fost efectuate simulări ce indică o bună comportare neutronică a
variantei de fascicul T43 cu densitate 9,8 g/cmc, 30 % UO 2 în masa totală a pastilei şi o îmbogăţire de 10% 235U şi a
fost testată noua variantă a codului ROFEM pe diverse istorii de iradiere specifice comportării în reactorul CANDU a
combustibilului cu oxid mixt de toriu şi uraniu.
În cadrul Contractului RO 18729, Benchmarking Activities on Fuel Burnup and Material Activation with
Computational Tools and Data Available at TRIGA România, s-a realizat modelarea problemei de benchmark propuse
de RATEN ICN pe baza datelor experimentale provenite din instalaţia TRIGA şi a fost iniţiată modelarea preliminară a
reactorului SAFARI-120 MW cu scopul realizării benchmark-ului propus de Africa de Sud privind efectul otrăvirii
elementelor reflector din beriliu.
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Proiect naţional

ROM 007

Supporting a Refueling Simulator and Nuclear Knowledge Management Tool
(Susţinerea unui simulator pentru alimentare şi instrument pentru managementul cunoaşterii
din domeniul nuclear)

Proiectul a avut ca obiectiv îmbunătăţirea metodelor şi instrumentelor folosite în managementul cunoaşterii,
pentru asigurarea operării performante şi în siguranţă a instalaţiilor nucleare, prin dezvoltarea simulatorului educaţional
pentru managementul combustibilului în reactorul CANDU, de către RATEN ICN şi CANDU Energy.
Contribuţia RATEN ICN a constat în realizarea aplicaţiei de front-end, prin dezvoltarea interfeţei grafice pentru
afişarea rezultatelor în timpul simulării şi introducerea datelor necesare unui pas de realimentare. Au fost finalizate
interfeţele front-end aflată în responsabilitatea RATEN ICN şi back–end aflată în responsabilitatea Candu Energy Inc
ale simulatorului. Acesta a fost testat atât de partea canadiană cât şi de partea română pe un set de probleme
benchmark; în momentul de faţă acesta este funcţional şi poate fi integrat într-un mediu educativ pentru instruirea de
noii generaţii de ingineri din domeniul nuclear.



Proiectul INPRO (International Program for Innovative Reactors and Fuel Cycles)
INPRO

•

Proiecte colaborative (FANES, SYNERGY, KIND, ROADMAPS);

•

Proiectul NESA în România, derulat de ANDR şi IAEA

Activităţile ce au susţinut participarea RATEN ICN în proiectul INPRO în acest an au fost focalizate pe
elaborarea scenariilor şi a analizei economice pentru evoluţia sistemului energetic nuclear la nivel naţional, pe termen
mediu şi lung, luând în considerare posibilitatea colaborării regionale în ciclul combustibilului nuclear.


Acordul tip Practical Arrangement (PA) între RATEN ICN şi IAEA Viena, privind asigurarea suportului
ştiinţific şi tehnic statelor membre în domeniul securităţii nucleare.

În aprilie 2016 s-a inaugurat Centrul de cooperare IAEA Vienna – RATEN ICN, în cadrul Acordului Practical
Arrangements between the International Atomic Energy Agency and Institute for Nuclear Research Piteşti,
România, on Cooperation în the Area of Scientific and Technical Support to Member States în Nuclear
Safety. Evenimentul solemn s-a desfăşurat la sediul Institutului de Cercetări Nucleare în prezenţa Directorului General
IAEA, dl dr. Yukiya AMANO, a conducerii Ministrului Energiei şi a altor reprezentanţi ai instituţiilor naţionale din
domeniul energeticii nucleare.
Acest Acord va fi benefic pentru Statele Membre IAEA, îndeosebi a celor în curs de dezvoltare, interesate în
dezvoltarea domeniului nuclear, pentru asigurarea pregătirii necesare desfăşurării activităţilor, pentru dezvoltarea
propriilor infrastructuri, pentru demararea activităţilor preliminare de construire a unor centrale nucleare, consolidând
şi susţinând serviciile oferite de IAEA Viena.
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Alte acţiuni:

o participarea RATEN ICN la activităţile reţelei ALMERA (Network of Analytical Laboratories for the
Measurement of Environmental Radioactivity) în calitate de punct naţional de contact. Laboratorul de Radioprotecţie,
Protecţia Mediului şi Protecţie Civilă din cadrul RATEN ICN a participat la testul de performanţă IAEA-TEL-2016-4
privind determinarea radionuclizilor antropogeni în probe de apă, ace de molid şi sediment. Rezultatele înregistrate
de către Laboratorul de Radioprotecție al RATEN ICN, în cadrul testelor de performanță organizate de către rețeaua
ALMERA, având ca scop verificarea nivelului de implementare a tehnicilor radioanalitice pentru măsurarea
radioactivității probelor de mediu, au demonstrat că metodele utilizate sunt corect implementate și personalul de
execuție este corespunzător instruit;
o participarea RATEN ICN prin CNCAN la Proiectul de excelenţă regională pentru întărirea capacităţii de
reglementare în domeniul siguranţei nucleare şi radiologice şi al pregătirii şi reacţiei la situaţii de urgenţă în România,
în cadrul ciclului de granturi norvegiene, programul Norway Grants.
Având ca parteneri Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), Autoritatea
Norvegiană pentru Radioprotecţie (NRPA) şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (IAEA), scopul proiectului
este de a îmbunătăţi capabilităţile autorităţii de reglementare în domeniul nuclear din România, CNCAN, în opt arii
funcţionale de lucru specific, prin schimb de experienţă şi bune practici şi prin consolidarea capacităţii instituţionale cu
NRPA şi IAEA. În anul 2016, RATEN ICN şi-a întărit poziţia ca instituţie tehnică suport pentru CNCAN în domeniul
răspunsului la accident nuclear şi urgenţe radiologice prin implicarea în pregătirea şi participarea la exerciţiul naţional
Valahia 2016. Exercițiul a avut ca scop principal testarea capacității de răspuns la urgență nucleară a autorităților
publice centrale și locale, prin simularea unei situații de urgență nucleară la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.
În cadrul exerciţiului s-a verificat și confirmat integrarea planurilor și procedurilor de răspuns la urgență
nucleară în sistemul național de management al situațiilor de urgență. Totodată, s-a avut în vedere testarea înțelegerii
rolurilor, a responsabilităților și a capabilităților de răspuns la urgență, a organizațiilor participante, precum și
identificarea celor mai bune practici și a sectoarelor în care se impun îmbunătățiri, în urma evaluării exercițiului. Prin
implicarea în pregătirea derulării acestui exercițiu, CNCAN şi-a propus să dovedească comunității locale,
internaționale și populației, că suntem pe deplin conștienți și atenți la respectarea cerințelor de securitate, siguranță și
protecția populației și mediului. Instituțiile implicate în derularea Exercițiului Valahia 2016 au fost: CNCAN, CNE
Cernavodă, Primăria Cernavodă, Prefectura Constanța, Societatea Naţională Nuclearelectrica, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul
Transporturilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Centrul Operațional de Comandă al Guvernului, Spitalul de
Urgență București.
Reprezentanţii RATEN ICN au participat la exerciţiu în calitate de observatori. Acest tip de exercițiu este o
practică standard în domeniul nuclear, în vederea îmbunătățirii constante a capacității de răspuns și a asigurării
răspunsului prompt și eficient la urgențe nucleare și radiologice.
o

instruiri pentru bursieri IAEA (securitate nucleară, fabricaţie combustibil, reactori de cercetare);

o

participarea la cursuri, workshopuri, instruiri tehnice;

o reprezentarea RATEN în grupuri tehnice de lucru şi în calitate de experţi.
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Alte colaborări


CANDU Owners Group (COG) – Canada
 evaluarea Rapoartelor COG şi implementarea rezultatelor la CNE-Cernavodă în domeniile: Canal de
Combustibil, Securitate şi Licenţiere, Radioprotecţie şi Mediu, Chimie, Materiale şi Componente;
 dezvoltarea capabilităţii de testare şi supraveghere a materialelor iradiate provenite din tubul de presiune
CANDU pentru calificarea Laboratorului de Examinare Post-iradiere, LEPI, în acest domeniu.

 ANSALDO Nucleare, ENEA Italia, CVZ Rez Cehia şi RATEN ICN
 Memorandumul de Cooperare pentru implementarea construcţiei proiectului ALFRED.


IRSN Franţa
 Agreementul privind utilizarea unor coduri de calcul dezvoltate de aceste institute (ASTEC,
ICARE/CATHARE). Activităţile bilaterale cu IRSN se derulează în cea mai mare parte în cadrul proiectelor
europene. Pentru acest an, putem consemna însă sprijinul IRSN acordat pentru aderarea ICN la reţeaua
ETSON.



CEA Franţa


Colaborarea bilaterală în cadrul proiectelor comune depuse în competiţiile anuale IFA-CEA.

În competiţia IFA-CEA 2014, ICN împreună cu echipa CEA Saclay a câştigat proiectul NSRAWD2 Numerical simulations for radioactive waste disposal ce continuă colaborarea în domeniul simulării
numerice pentru depozitarea deşeurilor radioactive iniţiată prin proiectul NSRAWD (2010-2013),
menţinând astfel activă colaborarea bilaterala cu acest important centru de cercetare. Pe parcursul
anului 2016 au fost finalizate testele experimentale şi simulările numerice propuse în cadrul proiectului,
contribuind la validarea modelelor de calcul a transportului radionuclizilor în mediul nesaturat.


SCK – CEN Belgia
 Memorandumul de Înţelegere, iniţiat la iniţiativa Guvernului Belgiei în 2009, a pus bazele unei cooperări
între experţi, ingineri şi studenţi în domeniul cercetării nucleare. Colaborarea a susţinut îndeosebi interesul
comun pentru dezvoltarea tehnologiei plumbului şi s-a concretizat prin pregătirea, în cadrul laboratoarelor
SCK.CEN, a doi specialişti ai RATEN ICN în construcţia, pregătirea şi operarea buclelor tehnologice termohidraulice pentru circulaţia metalelor grele. Activităţile din acest an au continuat schimbul de informaţii în
domeniul tehnologiei metalelor topite grele în principal prin colaborarea în cadrul proiectelor europene, dar şi
prin susţinerea reciprocă a proiectelor destinate tehnologiei plumbului la nivelul structurilor europene.

 DoE – SUA
 În cadrul Acordului de Schimb de Informaţii şi Colaborare în domeniul utilizării paşnice a energiei
atomice, încheiat între România şi SUA în 1999, au continuat eforturile pentru continuarea colaborării
prin identificarea programelor de colaborare internaţionala ale DoE, ce permit colaborări tehnice în
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domeniul energiei nucleare, şi transmiterea, pe cale oficială, a expresiei de interes privind extinderea
ariei de colaborare stabilite prin acordul iniţial.

MANIFESTĂRI ŞI EVENIMENTE ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE DE RATEN
În anul 2016, au fost organizate o serie de evenimente şi manifestări ştiinţifice la care au participat specialişti
din ţară şi din străinătate.
Evenimentul principal, organizat pe Platforma nucleară de la Mioveni, în perioada 18-20 mai 2016, a fost cea
de a 9-a Conferinţă Anuală Internaţională Nuclear 2016, Dezvoltare sustenabilă prin cercetare şi educaţie, organizată de
RATEN ICN sub auspiciile Academiei României, în cooperare cu Universitatea din Piteşti şi Academia Oamenilor de
Ştiinţă.
Obiectivul principal al conferinţei l-a constituit promovarea energiei nucleare ca parte a mix-ului energetic ce
asigură dezvoltarea durabilă a societăţii şi creşterea acceptabilităţii ei în rândul publicului.
Obiectivele specifice ale conferinţei au vizat discutarea principalelor problematici ale energeticii nucleare
romaneşti şi europene, precum şi perspectivele cercetării nucleare în contextul actual, facilitând schimbul de informaţii
între centre de cercetare, universităţi, industria şi operatorii nucleari din ţară şi străinătate, contribuind astfel la
promovarea potenţialului de cercetare românesc pe plan extern. Un alt obiectiv specific vizat de această conferinţă a
fost atragerea tinerei generaţii către domeniul nuclear.
Conferinţa a reunit şi în acest an reprezentanţi ai decidenţilor politici naţionali (Parlamentul României,
Ministerul Energiei), autorităţi naţionale (ANCSI, CNCAN, ANDR) alături de reprezentanţi ai cercetării şi mediului
academic din ţară şi străinătate.
Au fost prezenţi 216 participanţi, 26 din străinătate şi 190 din ţară (din care 77 din RATEN), astfel:






specialişti străini ai unor centre de cercetare în domeniul nuclear recunoscute în Europa (precum CEA
şi IRSN - Franţa, ITU şi KIT - Germania, ENEA – Italia, STUBA – Slovacia, RISKENG – Bulgaria);
cercetători ai institutelor româneşti cu competenţă în domeniile tematice abordate (ICSI Rm. Vâlcea,
IFIN–HH, INFLRP, INFIM, RATEN CITON şi RATEN ICN)
profesori şi studenţi ai unor universităţi de prestigiu din ţară (UPB, UPIT) şi străinătate (Chalmers
University - Suedia, Slovak University of Technology în Bratislava - Slovacia, Mansoura University Egipt);
reprezentanţi ai industriei nucleare din ţară (SNN, CNE, FCN, CNU, ENERGONUCLEAR) şi străinătate
(CNG China, AECOM - Marea Britanie, HATCH – Canada, ANSALDO NUCLEARE - Italia).

Prin contribuţiile specialiştilor români înscrise în această largă paletă tematică, pe parcursul Conferinţei
Nuclear 2016 au fost prezentate, diseminate şi promovate activităţile de cercetare şi capabilităţile instituţiilor din
România, precum şi cele mai recente şi originale rezultate obţinute în dezvoltarea acestei tehnologii de vârf,
contribuind la creşterea vizibilităţii potenţialului de cercetare nucleară din România.
Evenimentul a facilitat un intens schimb de informaţii între specialişti din ţară şi străinătate asupra stadiului
atins pe plan european şi internaţional în dezvoltările destinate domeniului energeticii nucleare.
Concepută ca o interfaţă activă între cercetare şi învăţământul universitar, reprezentat prin profesori, studenţi
şi chiar elevi din ultimele clase de liceu, Nuclear 2016 a acţionat şi în acest an în sensul stimulării interesului tinerilor
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pentru cercetarea din domeniul nuclear şi atragerea lor către acest domeniu ce se confruntă cu o lipsă de personal
tânăr care să preia cunoaşterea existentă şi să asigure astfel continuitatea unei înalte calificări în domeniul nuclear.
În acest sens, ediţia din acest an, continuând experienţa anterioară, a inclus o sesiune specială dedicată educaţiei, în
cadrul căreia au fost prezentate oportunităţile de carieră în nuclear şi au fost premiate cele mai valoroase lucrări
realizate de studenţi ai Universităţii din Piteşti care îşi fac lucrările de licenţă şi masterat în cadrul institutului.
Participarea în cadrul conferinţei a reprezentanţilor autorităţilor naţionale şi industriei nucleare a contribuit la
conformarea susţinerii politice a proiectelor de cercetare şi consolidarea colaborării în acest domeniu, în vederea
atingerii obiectivelor comune privind securitatea alimentării cu energie, securitatea nucleară, scăderea emisiilor de
carbon şi creşterea competitivităţii.
Conferinţa Nuclear 2016 a fost structurată pe sesiuni plenare, sesiuni orale paralele şi sesiuni poster pe
secţiuni tematice şi o vizită tehnică, toate acestea desfăşurate pe parcursul a trei zile.
Tematicile adresate au fost:

Reactori nucleari, Securitate nucleară şi Accidente severe;

Tehnologii şi materiale nucleare;

Radioprotecţie & Protecţia apei, aerului şi solului;

Managementul deşeurilor radioactive;

Parteneriate internaţionale pentru dezvoltare durabilă.
Evenimentele asociate Conferinţei au constat în:





Mesele Rotunde: Managementul tritiului în fisiunea şi fuziunea nucleară şi Oportunităţi de carieră în
domeniul nuclear;
Sesiunea poster de prezentare a lucrărilor de licenţă şi masterat realizate de către studenţii
Universităţii din Piteşti în cadrul parteneriatului cu RATEN ICN, cu premierea celor mai bune 3 lucrări;
Premierea celor mai bune 3 lucrări ale tinerilor cercetători din ţară şi străinătate;
Vizita reactorului TRIGA, a Laboratorului de Examinare Post-Iradiere şi a Staţiei de Tratare a
Deşeurilor radioactive din cadrul RATEN ICN.

Au fost prezentate 134 lucrări, din care: 12 lucrări în două Sesiuni plenare, 42 lucrări la Sesiunile orale,80
lucrări în Sesiunile Postere. RATEN a susţinut 72 lucrări, din care 3% la sesiunea plenară, 35% la sesiunile orale şi
62% la poster.
RATEN în calitate de organizator a susținut buna desfășurare a Secțiunii DS4B Energia Nucleară la Forumul
Energiei pentru Europa Centrala şi de Est – FOREN 2016, organizat de Comitetul Naţional Român al Consiliului
Mondial al Energiei, CNR-CME, la Costineşti, România (http://www.cnr-cme.ro/foren2016/news.html), manifestare a
cărei temă s-a axat pe principalele provocări şi oportunități din domeniul energetic, pentru dezvoltarea sigură şi
durabilă în regiune.
Secţiunea Energia Nucleară şi-a propus să faciliteze un schimb de opinii şi informaţii menit să contribuie la
implementarea strategiei sectorului energetic, obiectivul general vizând satisfacerea necesarul de energie în prezent
cât şi pe termen mediu şi lung, prin utilizarea de tehnologii eficiente, atât din punct de vedere al costurilor cât şi al
siguranţei şi securităţii energiei, respectând principiile dezvoltării durabile. În cele două grile de timp orale au fost
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prezentate 13 lucrări (7 lucrări la grila DS 4.4 – Reactorul CANDU şi 6 lucrări la grila DS 4.5 – Tehnologii noi pentru
centrale nucleare), la secţiunea poster fiind susţinute 10 lucrări.
Autorii acestor demersuri ştiinţifice au reprezentat entităţi din domeniu nuclear (RATEN ICN, RATEN CITON,
ICSI-Rm Vâlcea, SNN, SNN-FCN) dar şi mediul academic (UPB-Bucureşti). Se remarcă colaborarea unor instituţii din
străinătate (ENEA şi ANSALDO din Italia) pentru elaborarea de noi tehnologii.
În semn de recunoaștere şi apreciere a rezultatelor științifice obținute, autori din RATEN ICN şi RATEN CITON
au fost răsplătiți cu premii.
Coordonatorii şi responsabilii ştiinţifici RATEN, implicaţi în derularea Proiectelor europene din cadrul
Programului EURATOM, au organizat întâlniri şi conferinţe în ţară, dintre care trebuie amintite:
 Meetingul Regional al Proiectului H2020 JOPRAD, (Towards a Joint Programming on Radioactive Waste
Disposal), între 3-4 februarie la Bucureşti.
(http://www.joprad.eu/news-events/news/joprad-regional-meeting.html);
 Conferinţa RICOMET 2016 (Risk Perception, Communication and Ethics of Exposures to ionizing
Radiation), sub auspiciul Proiectelor Europene EAGLE, OPERRA, CONCERT şi PLATENSO, la
Bucureşti, 1-3 iunie.
(http://ricomet2016.sckcen.be/en/News/Announcement_RICOMET2016);
 Conferinţa Internaţională Long-term National and Regional Benefits of ALFRED Construction în
România, sub auspiciul Proiectului European FP7 ARCADIA la sediul din Mioveni, 13-14 Septembrie
2016,
(http://www.nuclear.ro/diverse/ARCADIA _flyertentative_agenda_v2.pdf)

Specialiştii din RATEN şi RATEN ICN au participat la buna desfăşurare a unor vizite pentru promovarea
activităţii din RATEN, a capabilităţii şi competenţei de a iniţia noi colaborări, pentru dezvoltarea de programe de studiu
şi activităţi de cercetare în domeniul energeticii şi tehnologiilor nucleare, cu instituţii din domeniu sau cu universităţi
din ţară şi străinătate, pentru pregătirea de tineri absolvenţi, astfel:
Vizite de informare

 Vizita de informare în domeniul Protecţiei Mediului: protecţia şi intervenţia în cazul
unei urgenţe nucleare, Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” Ministerul
Apărării Naţionale, 10.11.2016, 9 persoane.

Vizite de documentare

 Documentare şi efectuare de experimente pentru elaborarea lucrărilor de diplomă,
disertaţie şi licenţă, 18 persoane;
 Vizita de documentare în domeniul cercetării nucleare, Liceul Tehnologic
Topoloveni, Argeş, 24.03.2016, 21 de persoane;
 Vizita de documentare în domeniul cercetării nucleare. Colegiul Naţional „Alexandru
Odobescu”, Piteşti, 19.04.2016, 30 de persoane;
 Vizita de documentare în domeniul cercetării nucleare. Colegiul Naţional „Ion C.
Brătianu” Piteşti, 20.04.2016, 19 persoane;
 Vizita de documentare în domeniul cercetării nucleare, Facultatea de Energetică,
Univ. Politehnică Bucureşti, 25.05.2016, 22 de persoane;
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 Vizita de documentare în domeniul cercetării nucleare, 17.11.2016, 2 persoane,;
 Vizita de documentare în cadrul unui program de masterat al Universităţii
Cambridge din Marea Britanie, Departamentul de Inginerie, Univ. Cambridge/
Marea Britanie, 05-06.12.2016, 3 persoane;


Vizite de lucru





Vizite de studiu

Discuţii referitoare la continuarea activităţilor privind implementarea acordului
CNCAN/DOE.- DoE/SANDIA/SUA, 07.04.2016, 2 persoane;
Discuţii privind posibilitatea încheierii unui contract de colaborare privind efectuarea
de iradieri în reactorul TRIGA. VTT Technical Research Center of Finland/ Finlanda
Institutul Naţional pt. Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, 17.05.2016, 2 persoane;
Discuţii referitoare la continuarea activităţilor privind implementarea acordului
CNCAN/DOE pentru securizarea surselor de mare activitate aflate pe teritoriul
României, Sandia National Laboratories/SUA, 08.07.2016, 2 persoane;
Discuţii referitoare la contractarea RATEN ICN pentru dezafectarea surselor de
cobaltoterapie tip Theratron existente în România, Sandia National Laboratories/
SUA, 3.11.2016, 1 persoană;
Bursa ştiinţifică în cadrul proiectului de cooperare tehnică cu IAEA „Strengthening
the Regulatory Capability of the Jordan Nuclear Regulatory Commission
(JOR9014)”. Energy and Minerals Regulatory Commission/ Iordania, 1-29.11.2016,
3 persoane;

Vizite tehnice

 Vizita tehnică de lucru în cadrul cursului de pregătire privind reglementarea,
autorizarea şi controlul reactoarelor de cercetare. Nuclear Regulatory Commission/
SUA, Comisia pt. Controlul Activităţilor Nucleare(CNCAN), 08.04.2016, 15 persoane;
 Vizita tehnică în cadrul unui program de doctorat al Imperial College London din
Marea Britanie şi participare la lucrări experimentale în Reactorul TRIGA şi
Laboratorul de Examinări Post Iradiere, Imperial College London/ Marea Britanie,
01-03.06.2016, 14 persoane;
 Vizita tehnică în domeniul cercetării tehnologice nucleare. Univ. Politehnică
Bucureşti, CNCAN, 23.08.2016, 15 persoane;
 Vizita tehnică în domeniul cercetării nucleare, Jozef Stefan Institute/Slovenia,
25.08.2016, 4 persoane;
 Vizita tehnică pentru schimbul de informaţii privind protecţia fizică a obiectivelor şi
a materialelor nucleare, SUA, CNCAN, 08.09.2016, 12 persoane.

Vizite ştiinţifice

 Vizita ştiinţifică în domeniul Siguranţei Reactorilor de Cercetare în cadrul
programului de cooperare tehnică IAEA: Enhancing Safety of Tehran Research
Reactor (IRA9022), Nuclear Science and Technology Research Institute,
Teheran/Iran, 06-10.06.2016, 3 persoane;
 Vizita ştiinţifică în cadrul întâlnirii tehnice a grupului de lucru WP4-Răşini ionice
uzate, din cadrul proiectului FP7 CAST „Csrbon – 14 Source Term”, Commissariat
a l’energie atomique (CEA)/Franţa, Electricite de France(EDF)/Franţa, Julich
Research Centre/Germania, ENEA/Italia,UJV Rez/Cehia, 14.06.2016, 6 persoane;
 Participare la conferinţa „Long Term National and Regional Benefits of ALFRED
Construction in Romania”, ROMATOM, 13-14.09.2016, 37 de persoane;
 Vizita cu caracter ştiinţific general, Univ. Azad/IRAN, 25.11.2016, 3 persoane;
 Participarea la a IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Anuale NUCLEAR 2016
Dezvoltare Durabilă prin Cercetare Nucleară şi Educaţie” 18-20.05.2016, 1820.05.2016, 25 de persoane străine participante.
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În anul 2016 platforma nucleară Mioveni a fost vizitată de 120 specialişti din străinătate.
În cadrul acţiunilor de transfer al cunoaşterii şi promovarea imaginii RATEN ICN, un număr de 115 de
profesori, elevi şi studenţi au beneficiat de vizite de documentare organizate în institut.
DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ŞI TRANSFERUL CUNOAŞTERII
În ceea ce priveşte diseminarea activităţii de CDIT din RATEN aceasta s-a realizat prin:
Elaborarea şi editarea a 467 rapoarte interne CDIT (documente clasificate), elaborate în cadrul Programului
Anual de Cercetare RATEN, privind Dezvoltarea suportului tehnic naţional şi cooperarea internaţională pentru
energia nucleară;
Elaborarea şi editarea a 98 rapoarte tehnice informative pentru susţinerea activităţii CNE-Cernavodă şi
abordarea tematicii de interes în funcţionarea centralei;
Publicarea în Proceedings-ul Conferinţei Nuclear 2016 (ISSN 2066-2955) a 72 lucrări, elaborate de RATEN
ICN şi RATEN CITON şi prezentate cu prilejul acestei manifestări (2 lucrări invitate la sesiunea plenară, 25
la secţiunile orale şi 45 postere).
Diagrama alăturată prezintă distribuţia lucrărilor pe secţiuni. Lucrările vor fi indexate în baza de date INIS a
IAEA Viena iar cele mai valoroase vor fi publicate în revista RATEN ICN, Journal of Nuclear Research and
Development.

Numărul lucrărilor RATEN susţinute la Conferinţa NUCLEAR 2016
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Publicarea de către RATEN ICN a următoarelor lucrări :
 Lucrări ştiinţifice / tehnice cotate sau indexate de Institutul Internaţional de Statistică (ISI): 9
 Lucrări ştiinţifice / tehnice indexate în baze de date internaţionale: 116
 Lucrări ştiinţifice / tehnice în reviste, altele decât cele cotate sau indexate: 18
 Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe cu participare internaţională: 67
 Cărţi de specialitate sau capitole de carte publicată: 4
Publicarea de către RATEN CITON a următoarelor lucrări:
 Lucrări ştiinţifice/tehnice cotate sau indexate de Institutul Internaţional de Statistică (ISI): 3
 Lucrări ştiinţifice/tehnice indexate în baze de date internaţionale: 2
RATEN ICN Piteşti a asigurat editarea numerelor 11 şi 12 ale revistei Journal of Nuclear Research and
Development, ISSN 2247-191X; ISSN-L 2247-191X. Comitetul de redacţie al revistei urmăreşte cotarea ISI a acesteia
ceea ce presupune publicarea a cel puţin 20 de articole pe an şi creşterea numărului de citări pentru lucrările publicate,
preferabil în alte jurnale.
În paralel un reprezentant RATEN ICN a fost desemnat pentru a înscrie articolele JNRD în baza de date a
IAEA, INIS DB. Obiectivul acestei activităţi este cel de a creşte vizibilitatea revistei în comunitatea ştiinţifică cu scopul
final de a contribui la sporirea numărului de citări.
În domeniul transferului cunoaşterii, cercetătorii şi specialiştii din RATEN, în calitate de coordonatori sau
mentori, au asigurat la nivel naţional coordonarea absolvenţilor de învăţământ superior, pentru finalizarea lucrărilor de
licenţă şi disertaţie, şi a doctoranzilor pentru finalizarea tezelor de doctorat.
În 2016, 46 studenţi de la Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB) şi Universitatea din Piteşti (UPIT) au
urmat stagii de pregătire pentru realizarea lucrărilor de licenţă sau disertaţie, definitivându-şi stagiile de practică în
Sucursalele RATEN, astfel:

Domeniul de activitate
Universitatea Piteşti – Facultatea de Stiinte
Universitatea Pitesti – Facultatea de Stiinte
Universitatea Pitesti - FECC

Tehnologii dezvoltare durabila
Materiale si Tehnologii Nucleare
Electronica Aplicata

Energetica si Tehnologii Nucleare
Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea
(ETN) si Ingineria Sistemelor
de Energetica
Electroenergetice (ISE)
Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea Inginerie Nucleara (Stagiu de
de Energetica
documentare stiintifica)
Chimie si Inginerie a substantelor
Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea
organice
petrochimice
si
de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
carbochimice
Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea
Energetica si Tehnologii Nucleare
de Ingineria si Managementul Sist. Tehn.

Nr. absolventilor
2 masteranzi
6 masteranzi
1 student
2 studenti
1 doctorand
1 student
2 studenti
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Universitatea Pitesti – Facultatea de Stiinte
Universitatea Pitesti – Facultatea de Stiinte

Inginerie Fizica
Ingineria Mediului

Universitatea Pitesti – Facultatea de Stiinte

Materiale si Tehnologii Nucleare

8 studenti
9 studenti
14 masteranzi

Pentru al 3-lea an consecutiv, în 2016, grupuri de masteranzi şi doctoranzi de la Imperial College London şi
Cambridge University din Marea Britanie au efectuat vizite de documentare în cadrul programelor de masterat şi de
doctorat, la instalaţiile nucleare de la Mioveni: Reactorul TRIGA, Laboratorul de Examinare Post-Iradiere şi
Departamentul de Fizica Reactorilor, Performanţe Combustibil şi Securitate Nucleară. Studenţii au participat la o serie
de activităţi teoretice şi experimentale, care au abordat subiecte specifice reactoarelor de cercetare şi examinării postiradiere. Lucrările s-au desfăşurat la Reactorul TRIGA, Laboratorul de Examinare Post-Iradiere, LEPI, şi la Laboratorul
de spectrometrie gamma. S-a urmărit familiarizarea studenţilor cu aparatura specifică domeniului nuclear, însuşirea
metodelor de lucru, prelucrarea şi interpretarea datelor, asimilarea tehnicilor experimentale, inclusiv participarea la
desfăşurarea unui experiment pulsat la reactorul TRIGA-ACPR, cu explicarea şi urmărirea etapelor tehnice de
realizare.
RATEN ICN este implicat şi în acţiuni privind pregătirea unor bursieri străini. Astfel, în cadrul colaborării cu
IAEA, în 2016, RATEN ICN a asigurat pregătirea a trei bursieri în cadrul Proiectului de cooperare tehnică
„Strengthening the Regulatory Capability of the Jordan Nuclear Regulatory Commission (JOR9014)”. Energy and
Minerals Regulatory Commission/ Iordania.
În cadrul activităţilor organizate sub egida WNU în 2016, RATEN ICN a fost implicat în organizarea cursului
Overview and Key Topics în the World Nuclear Industry Today, cu o durată de 4 zile. WNU este o prestigioasă reţea
internaţională, destinată educaţiei în domeniul nuclear, vizând prin programele sale să inspire şi să consolideze
dezvoltarea unei noi generaţii de lideri pentru industria nucleară. A fost înfiinţată în anul 2003, cu sprijinul unor
importante organizaţii internaţionale precum International Atomic Energy Agency (IAEA), Organization for Economic
Co-operation and Development/Nuclear Energy Agency (OECD/ NEA), World Nuclear Association (WNA), World
Association of Nuclear Operators (WANO).
Totodată, RATEN ICN a susţinut participarea la curs cu un număr de 5 reprezentanţi şi a oferit o prezentare
dedicată reactorului demonstrator ALFRED şi implicării RATEN ICN în realizarea acestui proiect. RATEN ICN a
organizat şi găzduit, împreună cu FCN, vizita tehnică din cea de a patra zi a evenimentului.

REPREZENTAREA RATEN LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, EVENIMENTE NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE
Referitor la participarea specialiştilor RATEN la evenimente şi manifestările organizate la nivel naţional
trebuie amintite:
Acţiunile organizate de Comisia Naţională de Control al Activităţii Nucleare (CNCAN) şi Agenţia Naţională şi
pentru Deşeuri Radioactive (ANDR)


Reuniune de analiză consultativă privind stadiul de realizare a proiectului NESA în România, derulat
de ANDR în colaborare cu IAEA - Viena în perioada 2013-2016, Bucureşti, 14.01.2016, 2 persoane;
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Şedinţă cu caracter de informare reciprocă, analiză şi discuţii în scopul implementării cu succes a
proiectului NESA în România, derulat de ANDR în colaborare cu IAEA - Viena pe perioada 2013-2016,
Bucureşti, 19.04. 2016, 2 persoane;
Seminarul naţional cu tema „Strategiile de identificare a fluxurilor de deşeuri radioactive şi
caracterizarea acestora”, organizat de către CNCAN în colaborare cu IAEA, în perioada 15 – 27
februarie 2016, la București, 1 persoană;
Seminarul regional cu tema „Aspecte potențiale ale evaluării securității nucleare a proiectelor de
reactori nucleari avansați”, organizat de către CNCAN în colaborare cu IAEA, în perioada 21-24 martie
2016, la București, 7 persoane;
Seminarul național cu tema „Long term operation of nuclear installations, refurbishment, life extension,
specific regulatory review and inspections”, organizat de către CNCAN în colaborare cu IAEA, în
perioada 11 – 13 octombrie 2016, la București, 1 persoană;
Seminarul național cu tema „Strategii de gestionare a amplasamentelor contaminate care conduc la
creșterea expunerii la radiații a populației”, organizat de către CNCAN în colaborare cu IAEA, în
perioada 12÷15 decembrie 2016 la București, 3 persoane.











Alte Manifestări în ţară :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferinţa internaţională ICSI 2016 Progress în Cryogenics an Isotopes Separation;
Conferinţa internaţională ANSYS;
Regional Energy Forum – FOREN, the 13Th edition, Costineşti;
International Conferencee on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Piteşti;
Simpozion AROEND – control nedistructiv;
Conferinţa Societăţii Române de Radioprotecţie 2016;
Conferinţa AOSR;
Curs World Nuclear University Overview and Key Topics în the World Nuclear Industry Today;
Participare a echipajului Serviciului Privat pt. Situaţii de Urgenţă al RATEN ICN la concursul
profesional al serviciilor private pt. situaţii de urgenţă – faza judeţeană;
The XXXIVth Romanian Chemistry Conferrence;
A XVI-a Conferinţa internaţională multidisciplinară: Profesorul Dorin Pavel– fondatorul hidroenergeticii
romaneşti;
Technological conditions, Sustainable Solutions for Energy and Environment – EENVIRO 2016;
Medical Forum – asistenţă medicală primară, baza unui sistem de sănătate modern;
Simpozionul de Studii Clinice Synevo – ediţia a 8-a.

Reprezentarea RATEN la evenimente şi întâlniri naţionale
♦ Conferința "Resursele umane cea mai mare provocare pentru proiectele actuale și de viitor în domeniul
nuclear" organizată de ROMATOM cu sprijinul publicației Energy-Center, la București, 19 octombrie
2016;
♦ Întâlnirea organizată de Ministerul Energiei între reprezentanții conducerii companiilor energetice și
societatea civilă, ca parte a proiectului „Transparență în Energie”, Bucureşti, 30 septembrie 2016;
♦ Eveniment de lansare a exercițiului național Valahia 2016, organizat de CNCAN la Bucureşti, 19
septembrie 2016. Exercițiul, susținut de Guvernul Norvegiei prin programul Norway Grants, a avut
menirea de a testa capacitatea de răspuns a României la o urgență nucleară;
♦ Întâlnirea între Ministrul Energiei, reprezentanți ai institutelor de cercetare din domeniul energiei și
reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene. Cu această ocazie reprezentanții Ministerului
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Fondurilor Europene au prezentat oportunitățile și condițiile de accesare a unor linii de fonduri
norvegiene pentru susținerea și dezvoltarea cercetării românești în domeniul energiei, Bucureşti, 12
august 2016;
♦ Reuniune de lucru împreună cu cercetătorii din institutele de cercetare din domeniul energiei, la invitaţia
Ministrului Energiei în cadrul lucrărilor Strategiei Energetice Naționale, Bucureşti, 19 mai 2016.

priorităţi:

Ĩn anul 2016 specialiştii RATEN au participat la evenimente internaţionale, evidenţiindu-se următoarele

I.

Participarea la manifestările sub egida CE în cadrul Proiectelor aflate în derulare şi a celor viitoare:

a. şedinţe de lucru şi întâlniri anuale ale Proiectelor europene contractate cu CE în cadrul Programului
EURATOM FP-7, H2020, pentru prezentarea şi raportarea stadiului lucrărilor angajate, definitivarea
responsabilităţilor viitoare corelate obiectivelor proiectelor:





















Întâlnire de lucru a grupului de management al proiectului EAGLE şi la întâlnirea de lucru pentru
organizarea conferinței RICOMET 2016, 14-15.01.2016, Bruxelles;
Participare la a 20-a ședință ESNII Task Force la SCK CEN, 19-21.01.2016, Bruxelles, 1 persoană;
Întâlnire de lucru în cadrul proiectului FASTNET, 9-11.02.2016, Viena, 1 persoană;
Workshop ARCADIA CDIO & Outcome based learning for Gen IV educators”, Portugalia, 9-11.02.2016;
Întâlnire de lucru aferentă proiectului ESNII Plus, pachetul WP3, 22.03.2016, Budapesta;
Şedința tehnică de lucru aferentă proiectului CAST, pachetul WP6, 8-9.03.2016, Wettingen, 1 persoană;
Participare la cea de-a IV-a ședință tehnică aferentă proiectului ARCADIA şi la a patra întâlnire a
Comitetului de Coordonare, 5-7.04.2016, Atena, 5 persoane;
Participare la primul workshop anual al proiectului CEBEMA – „Cement-based materials, properties,
evolution, barrier functions” şi la întâlnirea tehnică aferentă proiectului CEBEMA, pachetul de lucru WP2,
11-13.05.2016, Barcelona, 1 persoană;
Participare la întâlnirea tehnică a WP2 şi WP3 din cadrul proiectului CAST - Carbon-14 Source Term, 12.06.2016, Madrid, 2 persoane;
Participare la întrunirea grupului de lucru WP4 din cadrul proiectului MatlSSE,6-7.06.2016, Espoo, 1
persoană;
Participare la întâlnirea de lucru a Proiectului MICRIN +, care va avea loc în cadrul celei de a 12-a întâlniri
anuale a ECG-COMON (European Cooperative Group on Corrosion Monitoring of Nuclear Materials),
13-15.06.2016, Mol, 1 persoană;
Participare la Adunarea generală finală şi ședința finală Governing Board a proiectului MARISA, 2830.06.2016, Bruxelles, 3 persoane;
Participare la seminarul final în cadrul proiectului ASAMPSA_E, 12-14.09.2016, Viena, 1 persoană;
Participare la cea de-a treia întâlnire plenară a proiectului MatISSE, 3-6.10.2016, Bologna, 2 persoane;
Participare la ședința de coordonare tehnică a proiectului MAXSIMA şi la ședința de Comitet de
Conducere (GB) proiect MAXSIMA, 19.10.2016, Karlsruhe, 3 persoane;
Participare la ședința anuală de lucru a proiectului „CAST – Carbon – 14 Source Term”, 25-28.10.2016,
Lucerna, 4 persoane;
Participare la întâlnirea de lucru în cadrul proiectului FASTNET 2, participare la workshop Fast Nuclear
Emergency Tools – FASTNET – H2020, 7-8.11.2016, Bologna,1 persoană;
Participarea la întrunirea de lucru a pachetului WP5 a proiectului ESNII Plus şi întrunirea APSA (Ageing
Probabilistic Safety Assessment) European Network,28-30.11.2016, Amsterdam, 1 persoană;
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b. activităţi în cadrul Reţelelor şi Platformelor tehnologice europene la care sunt afiliate sucursalele RATEN:
Depozitare geologică SGD-TP, Alianţa europeană de cercetare EERA, Asociaţia europeană NUGENIA
dedicată reactorilor de generaţie III şi III+:










Participare în calitate de reprezentant RATEN ICN la ședința Consiliului de Conducere a SNETP,
22.03.206, Bruxelles, 1 persoană;
Participare la Adunarea generală a NUGENIA, Forumul Asociației NUGENIA şi întâlnirea de lansare a
proiectului MEACTOS, 5-8.04.2016, Marsilia, 2 persoane;
Participare la ședința plenară a Comitetului Științific şi Tehnic (STC) Euratom, Comisia Europeana, 1415.06.2016, Ispra, 1 persoană;
Participare la a 29-a întrunire a Comitetului de coordonare al rețelei de cercetare NeT,16-17.06.2016,
Milton Keynes, 1 persoană;
Participarea la întâlnirea tehnică privind proiectarea neutronică, termohidraulică şi securitatea reactorilor
rapizi răciți cu plumb, 2-5.10.2016, Moscova, 3 persoane;
Participare la cea de a 6-a Adunare Generală a SNETP şi la Conferința SET Plan, 30.11-2.12.2016,
Bratislava, 1 persoană;
Participare la ședința grupului de lucru CD(R&D Task Force) al FORATOM, 17.11.2016, Bruxelles, 1
persoană;
Participare la a 30-a întrunire a Comitetului de Coordonare al rețelei de cercetare NeT, 5-6.12.2016,
Petten, 1 persoană;
Participare în calitate de expert/persoană de contact pentru relația EURATOM-GIF din partea RATEN
ICN la ședința de coordonare, 12.12.2016, Bruxelles, 1 persoană.

c. consolidarea şi promovarea activităţilor din RATEN pentru lansarea de noi proiecte în cadrul Programului
Horizon 2020:







II.

participare la întâlnirea de lucru pentru realizarea propunerii de proiect SEASON, 12-14.01.2016,
Suedia, 1 persoană;
participare la ședința de lucru pentru elaborarea propunerii de proiect TRACK pentru competiția 20162020 a H2020, 10-12.05.2016, Praga, 1 persoană;
Participare la întâlnirea plenară de pregătire a proiectului MEACTOS (Mitigating EAC trough
Optimization of Surface Condition) pentru competiția HORIZON 2020 şi la seminarul final al proiectului
NUGENIA Plus, 28.08-02.09.2016, Helsinki, 1 persoană;
Participarea la ședința tehnică de lucru pentru elaborarea propunerii de proiect H2020-TRACK, 79.09.2016, Praga, 2 persoane;
participare la întâlnirea tehnică de pregătire a propunerii de proiect CHANCE Characterization of nuclear
compounds for their safe (final) disposal în Europe, 19-20.09.2016, Roma, 1 persoană;
Participările la acţiunile organizate de IAEA privind:

a. proiectele de cercetare coordonată, CRP;




Participare la întâlnirea tehnica a Proiectului Coordonat de Cercetare T12027 “Second Research
Coordination Meeting on the Reliability of High Power, Extended Burn-up and Advanced Pressurized
Heavy Reactor Fuels”, 3-6.05.2016, Buenos Aires, 1 persoană;
Participare la cea de a 2-a întâlnire în cadrul Proiectului Coordonat de Cercetare 2026, contract nr. 18729
„Innovative Methods în Research Reactor Analysis: Benchmarks Against Experimental Data on Fuel
Burnup and Material Activation”, 18-22.07.2016, Viena, 1 persoană;
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Participare la a patra întâlnire tehnică în cadrul CRP I31023, contract nr. 17519 „Research Coordination
Meeting of the IAEA Coordinated Research Project on Prediction of Axial and Radial Creep în Pressure
Tubes”, 5-9.09.2016, Viena, 1 persoană;

b. şedinţele grupurilor tehnice şi a celor de lucru:
 Participare la întrunirea „Research Reactors Regional Project Review Meeting”, 26-29.01.2017, Viena,
1 persoană;
 Participare la workshop „Self-Assessment of Research Reactor Safety”, 21-27.02.2016, Viena, 1
persoană;
 Participare la întâlnirea tehnică „Instrumente de detecție a radiațiilor utilizate în domeniul securității
nucleare: Stadiu actual, necesități viitoare şi îmbunătățiri”, 4-8.04.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la întâlnirea tehnică „Advances Technologies for Heavy Water Reactors (TWG-HWR)”, 1213.04.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la atelierul de lucru „Stabilirea şi implementarea unui proces de revizie periodică a securității
nucleare a reactorilor de cercetare”, 18-22.04.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la întâlnirea tehnică „The Economics of Nuclear Power Plant Life Extension and Long Term
Operation”, 17-20.05.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la întâlnirea tehnică „The Use of a Graded Approach în the Application of the Safety
Requirements for Research Reactors”, 23-27.05.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la întâlnirea tehnică „Evaluarea științifică a lecțiilor învățate din aspectele de securitate
referitoare la operarea pe termen lung (SALTO)”, 14-16.06.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la „Reuniunea tehnică a proiectului de colaborare IAEA KIND, programul INPRO”, 1417.06.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la întâlnirea tehnică „Specific Applications of Research Reactors: Production and use of
Radiotracers”, 20-23.06.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la întrunirea tehnică „The Role of Research Reactors în providing Support for Nuclear Power
Programmes”,21-26.06.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la ”Workshop to Review and Design Regional TC Project Proposal în Nuclear Applications
for 2018-2019 TC Cycle” şi “Training Workshop on Networking Nuclear Educational Networks”, 27.0601.07.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la Regional Workshop on „Methods and Tools for Natural Hazard Assessment and Structural
Analysis of Facilities”, 27-29.07.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la întrunire tehnică „Evaluarea fenomenului de oboseala în reactorii nucleari”, 06-08.07.2016,
Erlangen, 1 persoană;
 Participare la întrunirea anuala a Comitetului European Consultativ privind „Siguranţa reactorilor de
cercetare-EURASC”, 15-19.08.2016, Halden, 1 persoană;
 Participare la întrunire tehnică „Technical Meeting on Strengthening Resiliency în Nuclear Power Plant
Operations în the Face of Current and Future Challenges”, 5-9.09.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la întâlnirea tehnica „Deșeuri de la tipuri inovatoare de reactor şi cicluri de combustibil”, 47.10.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la întrunire tehnică „Materials and Chemistry for Supercritical Water Cooled Reactors”, 915.10.2016, Praga, 1 persoană;
 Participare la reuniunea tehnică a proiectului de colaborare ROADMAPS, programul INPRO, 1015.10.2016, Viena, 1 persoană;
 Participare la întrunirea tehnică „IAEA train the trainers workshop on methodology of Eastern European
Research Reactors Initiative group fellowship training course”, 31.10-4.11.2016, Viena, 1 persoană;
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Participare la întrunirea tehnica de actualizare a metodologiei INPRO, 15-17.11.2016, Viena, 1 persoană;
Participarea la întrunirea tehnica „IAEA training Workshop on Research Reactor Applications:
Transforming Strategic Plans into Action Plans”, 12-16.12.2016, Viena, 1 persoană;
Participare la seminarul regional „Elaborare planuri strategice gospodărire deșeuri radioactive”, 1316.12.2016, Viena, 1 persoană.

c. întâlnirile consultative în calitate de experți, membri în Grupurile de lucru, observatori:













Participare în calitate de consultant de lucru privind „Dezvoltarea specificațiilor pentru principiile de baza
ale unui simulator pentru un reactor rapid şi discutarea strategiilor pentru obținerea acestuia”, 2528.01.2016, Viena, 1 persoană;
Participare la reuniunea consultativă a proiectului de colaborare IAEA ROADMAPS, programul
INPRO,12-15.04.2016, Viena, 1 persoană;
Participare în calitate de expert (observator din partea României) al Grupului Tehnic de lucru pentru
reactori rapizi (TWG-FR) al IAEA la “Forumul de Dialog INPRO privind sistemele nucleare de Generație
IV)”, 13-15.04.2016, Viena, 1 persoană;
Participare în calitate de expert al grupului tehnic de lucru pentru reactor rapizi(TWG-FR) al IAEA la a
49-a întâlnire de lucru a Grupului Tehnic de lucru pentru reactor rapizi(TWG-FR) al IAEA, 16-20.05.2016,
Buenos Aires, 1 persoană;
Participare în calitate de expert/autor proiect la întâlnirea de lucru privind revizuirea şi design-ul
propunerilor de proiecte regionale (2018-2020) din domeniul aplicații nucleare, 27.06-01.07.2016, Viena,
1 persoană;
Participare la reuniunea consultativă a Proiectului de colaborare IAEA SYNERGIES, Programul INPRO,
26-27.09.2016, Viena, 1 persoană;
Participare în calitate de Ofițer de Legătură Supleant din partea României pentru INIS la a 38-a întâlnire
Consultativa INIS, 4-5.10.2016, Viena, 1 persoană;
Participare în calitate de autor/coordonator al Proiectului Regional IAEA „Enhancing Capacity Building
Activities în the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for Safe Operation of Facilities”,
8-9.11.2016, Lisabona, 1 persoană;

c. Reprezentarea RATEN la Conferinţa Generală IAEA Viena, 3 persoane;
III.

Alte participări la seminarii, workshop-uri, întâlniri tehnice, vizite de lucru.

Aceste acţiuni au contribuit la perfecţionarea profesională a personalului, la armonizarea cunoştinţelor cu
acelea pe plan internaţional, cunoaşterea şi înşuşirea noilor practici şi tehnologii din domeniul de activitate:





Participare la întrunirea anuală a grupului de experți în fiabilitate şi risc (WGRISK) din tarile membre
OECD/NEA, 15-19.03.2016, Paris, 1 persoană;
Participare la întâlnirea Grupului Consultativ din cadrul proiectului Nuclear Threat Initiative Developing
Regional Spent Fuel Strategies, 14-17.03.2016, Washington, 1 persoană;
Vizita de lucru în cadrul Protocolului de colaborare dintre IUCN şi ICN, 23-27.05.2016, Dubna, 1
persoană;
Participare la Seminarul SMR 2851 având ca tema „Efectele radiației în forme de deșeuri nucleare şi
consecințele acestora pentru stocare şi depozitare”, 12-16.09.2016, Trieste, 1 persoană;
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IV.








V.

Participare la întâlnirea tehnică „Fenomenologia şi tehnologii relevante pentru retenția topiturii în
interiorul vasului reactorului şi răcirea acesteia după ieșirea din vas”, 17-21.10.2016, Shanghai, 1
persoană;
Participare la o vizită de studiu la instituții similare din Oslo și Trondheim (Norvegia), organizată de
Ministerul Energiei, în parteneriat cu compania Innovation Norway, pentru susținerea cercetării românești
în domeniul energiei, în perioada 18-22 octombrie 2016;
Participări la conferinţe, acţiuni prin care s-au diseminat rezultatele de cercetare-dezvoltare şi inginerie
tehnologică din RATEN la nivel internaţional, delegaţii susţinând lucrări de specialitate:
Participare la „International Conference on Human and Organizational Aspects of Assuring Nuclear
Safety- Exploring 30 Years of Safety Culture”, 22-26.02.2016, Viena, 1 persoană;
Participare la „The International Congress on Advances în Nuclear Power Plants (ICAPP)”, 1720.04.2016, San Francisco, 1 persoană;
Participare la „World Nuclear University (WNU) Summer Institute (SI) Alumni Assembly 2016”, 1723.04.2016, Beijing, 1 persoană;
Participare la conferința SENIX, 13-15.06.2016, Stockholm, 1 persoană;
Participare la a 8-a întâlnire internațională „Imagistică cu neutroni pentru aplicații în industrie şi știință”,
4-8.09.2016, Beijing, 1 persoană;
Participare la ședința de pregătire a seminarului final al proiectului ASAMPSA_E, şi la lucrările conferinței
internaționale „Energia Nucleara pentru Europa”, 6-8.09.2016, Portoroz,1 persoană;
Participare la întâlnirea „HOTLAB 2016, the 53rd edition of the Annual Meeting hot laboratories and
remote handling”, 1-7.10.2016, Karlsruhe, 2 persoane;
Participare la „Plenary Meeting of the Network on Environmental Management and Remediation”, 29.111.12.2016, Viena, 1 persoană.
Participarea la acţiunile de formare profesională (burse, traininguri, mobilităţi).

Diagrama următoare evidenţiază ponderea participărilor în străinătate pentru delegaţiile RATEN.

Reprezentarea RATEN la evenimentele şi manifestările ştiinţifice organizate la nivel internaţional
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SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ
Activitatea principală a RATEN, de cercetare–dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică, aferente suportului
tehnic naţional şi cooperării internaţionale, finanţată conform OUG 144/1999, şi desfăşurată în cadrul Programului
Anual de Cercetare RATEN, privind Dezvoltarea suportului tehnic naţional şi cooperarea internaţională pentru energia
nucleară, a reprezentat 81% din cifra de afaceri în 2016.
Defalcarea cheltuielilor Programului Anual de Cercetare RATEN 2016 pe Sucursale şi Programe este
următoarea:
Nr.
Prg.
1

Denumire program

Executant

Securitate nucleara

2
3
4

Canal de combustibil
Combustibili nucleari
Sistem de manevrare combustibil

5

Gestionare deşeuri radioactive şi combustibil
ars în condiţii de securitate nucleara

6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Protecţia mediului
Generator de abur
Sisteme de proces şi echipamente
Chimie circuite
Instrumentaţie şi control
Analize de evenimente de exploatare CNE,
îmbătrânire, calificare la mediu şi creşterea
duratei de exploatare CNE
Reactori nucleari avansaţi şi cicluri de
combustibil
Asigurarea şi creşterea performanţelor
reactorului TRIGA-ICN
Tehnologii de iradiere şi radioizotopi
Informatizare activităţi nucleare
Apa grea şi tritiu
Aplicaţii ale tehnicilor nucleare
Suport pentru cooperarea internaţională

RATEN ICN
RATEN CITON
RATEN ICN
RATEN ICN
RATEN ICN

Lucrări propuse
şi aprobate de ME
Valoare
Nr.
(lei)

Lucrări contractate şi realizate
Nr.

Valoare (lei)

Valoare
decontata (lei)

35
7
17
29
10

3.022.380
950.000
1.991.160
3.291.340
1.720.560

35
6
17
29
10

3.079.370,62
800.000
1.878.356,51
3.308.724,25
1.839.180,44

2.8441.152,00
800.000
1.754.615,00
3.169.065,00
1.601.819,00

RATEN ICN
RATEN CITON
RATEN ICN
RATEN CITON
RATEN ICN
RATEN CITON

39
3
35
5
16
2

5.965.720
390.000
3.382.500
530.000
1.770.760
300.000

39
3
35
4
16
2

6.160.570,38
390.000
3.203.150,22
410.000
1.666.560,22
300.000

5.644.408,00
390.000
2.932.269,00
410.000
1.561.603,00
300.000

RATEN ICN

23

2.650.800

23

2.449.144,50

2.314.616,00

RATEN CITON
RATEN ICN
RATEN CITON
RATEN ICN
RATEN CITON
RATEN ICN

20
11
4
23
21
18

3.270.000
1.027.880
550.000
3.511.540
2.740.000
3.412.560

19
11
4
23
19
18

2.969.000
1.033.819,31
550.000
3.607.538,02
2.470.000
3.641.079,75

2.969.000
982.373,00
550.000
3.215.081,00
2.470.000
3.310.481,00

RATEN CITON

14

1.990.000

13

1.792.000

1.792.000

RATEN ICN

28

3.426.860

28

3.256.481,72

2.962.596,00

RATEN CITON

4

640.000

4

640.000

640.000

RATEN ICN

60

18.676.460

60

18.919.036,65

17.352.947,00

RATEN ICN
RATEN ICN
RATEN ICN
RATEN CITON
RATEN ICN
RATEN ICN

12
7
2
6
8
15

1.409.620
558.480
204.160
500.000
1.084.900
2.482.320

12
7
2
5
8
15

1.396.609,46
541.645,83
239.126,24
380.000
1.184.816,67
974.377,35

1.333.499,00
497.853,00
239.126,00
380.000
1.159.103,00
888.394,00

din care :

474

71.450.000

467

69.118.588,84

64.462.000,00

ICN Piteşti
CITON Bucureşti Măgurele

388
86

59.590.000
11.860.000

388
79

58.379.588,84
10.739.000,00

53.761.000,00
10.701.000,00

TOTAL
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Activitatea de cercetare a fost completată cu prestarea de servicii în cadrul unor contracte şi comenzi
economice, în conformitate cu obiectul de activitate şi competenţele RATEN. Trebuie menţionate:
•

Acordul de colaborare încheiat cu CNE Cernavodă, privind Servicii de inginerie şi cercetare pentru analiză,
evaluare şi avizare documente de cercetare-dezvoltare COG şi analize metalografice pentru materiale. Au fost
analizate şi evaluate 30 rapoarte COG şi s-au efectuat servicii de analize de defectare ale componentelor care
au operat la CNE Cernavodă:
 Analiza metalografică a suporţilor alunecători 1-33100-6D30-PH10 şi 1-33100-6D30-PH14;
 Analiza metalografică a şurubului aferent pompei 1-3312-P02.

•

Servicii de iradiere, RATEN ICN :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Asigurarea suportului tehnic pentru testarea la iradiere a combustibilului nuclear destinat centralei nucleare
de tip CANDU;
Activităţi de iradiere în reactor a combustibilului nuclear şi materialelor de structură;
Dezvoltarea, omologarea şi autorizarea de noi dispozitive de iradiere destinate testării la iradiere a
combustibilului nuclear şi a materialelor de structură pentru centralele nucleare;
Asamblarea prin sudare a elementelor combustibile experimentale;
Instrumentare elemente combustibile, experimente şi dispozitive de iradiere;
Proiectare şi dezvoltare dispozitive şi echipamente experimentale;
Realizarea în reactorul ACPR de teste în regim transient pentru susţinerea documentaţiilor de omologare a
combustibililor din generaţia IV;
Utilizarea reactorului pentru producere de radioizotopi;
Servicii de analiză prin activare cu neutroni;
Servicii de analiză prin activare cu neutroni folosind spectrometrie gamma promptă;
Dozimetrie de neutroni;
Determinarea gradului de ardere a combustibilului iradiat;
Radiografie cu neutroni sub apă şi uscată a materialelor iradiate şi neiradiate;
Analize structurale prin difracţie de neutroni;
Sudura computerizată TIG şi microplasmă pe oţeluri inox, aliaje speciale, materiale reactive şi refractare.

Servicii de inginerie, RATEN CITON:
o Proiectare pentru extinderea amplasamentului Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) şi
înlocuirea modulelor tip MACSTOR 200 cu module tip MACSTOR 400;
o Urmărirea comportării în timp a construcţiilor cu specific nuclear de la Unităţile 1 şi 2 CNE Cernavodă;
o Dezvoltarea unui program de monitorizare a vibraţiilor conductelor la CNE Cernavodă (Unităţile 1&2);
o Diverse activităţi de inginerie pentru activităţi de proiectare şi suport tehnic la CNE Cernavodă;
o Proiectare pentru extinderea ariei experimentale a proiectului ELI-NP către clădirea reactorului nucleartunelul ELI-NP;
o Expertiză, evaluare, asistenţă tehnică şi altele asemenea privind întocmirea / revizuirea de documentaţii
pentru reautorizarea instalaţiei PESTD;
o Elaborare studiu “Managementul apei grele depozitate pe platforma RAAN. Stabilirea activităţilor în vederea
păstrării calităţii şi cantităţii apei grele”;
o Proiectare şi obţinerea autorizaţiilor pentru lucrări de demolare tunuri de răcire şi execuţia unor platforme
pentru acoperirea bazinelor în incinta IFIN-HH;
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o
o
o
o

Inspecţie seismică şi Rapoarte de inspecţie pentru CNE Mohovce Unitatea 3;
Inginerie şi suport tehnic pentru extensie BCU la CNE Cernavodă Unitatea 2;
Studii de fezabilitate, documentaţii pentru obţinerea de avize şi autorizaţii pentru diverşi beneficiari;
Acordul de colaborare (acord cadru), între RATEN CITON şi ICSI Rm. Vâlcea privind Servicii de expertiză,
evaluare, şi altele asemenea privind întocmirea/revizuirea de documentaţii pentru reautorizarea instalaţiei
PESTED conform prescripţiilor ISCIR şi normelor CNCAN , 17 lucrări, predate şi avizate.

•

Alte servicii/comenzi/contracte (RATEN ICN) de prestări servicii în domeniul energeticii nucleare şi serviciilor de
proiectare încheiate cu SNN-FCN Piteşti, cu SNN-CNE Cernavodă, ANDR şi cu alţi clienţi interni şi externi:
o incinerare deşeuri solide, tratare deşeuri lichide radioactive şi de compactare şpan zircaloy;
o servicii de înlocuire componente defecte tancuri moderatoare de la CNE Cernavodă;
o iradierea diverselor materiale (ex: fibre optice şi senzori cu fibre optice);
o livrarea de surse închise de Ir 192 ;
o verificarea instalaţiilor de gamagrafiere SENTINEL;
o furnizare utilităţi: apă potabilă, apă industrială, energie electrică, agent termic;
o furnizare de servicii: PSI, medicale, protecţie fizică;

•

Pregătirea şi îndrumarea unor doctoranzi, masteranzi şi studenţi în practică.
Piaţa şi clienţii
Sucursala RATEN ICN
Principalele colaborări pe piaţa externă

Procent din venitul total (%)

Comisia Europeană Ctr. 3610 ARCADIA

5,16

Natural Environment Research Council Anglia Ctr. 3343 FORGE

2,41

Commissariat a L’Energie Atomique Franţa Ctr. 3597 ESNII, 3612 MatISSE

3,50

SCK-CEN Mol Belgia Ctr. 3587 EAGLE, 3594 MARISA, 3488 SEARCH

2,37

Nuclear Decommissioning Authority Anglia Ctr. 3608 CAST

3,30

IAEA Viena

0,75

Alţii

2,76

Principalii clienţi pe piaţa internă
SNN – FCN Piteşti

37,24

SNN – CNE Cernavodă

13,54

ANDR Bucureşti

1,25

ICCO Medical Braşov

2,22

IFA Bucureşti

2,12

Alţii

23,38
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Sucursala RATEN CITON
Principalele colaborări pe piaţa externă:

Procent din venitul total (%)

SLOVENSKE ELEKTRARNE - SLOVACIA

2,13

CANDU ENERGY Inc. - CANADA

1,54

Principalii clienţi pe piaţa internă:
SNN S.A.

9,76

ICSI Rm. Vâlcea

4,95

IFIN-HH

1

SERTO

1,84
•

Principalele exporturi:
Procent din venitul total
Conform bilanţ 2015

Comunitatea Europeană, Contracte încheiate cu Uniunea Europeană:
Program Cadru FP 7 şi H 2020 dedicat energeticii nucleare;

1,09%

SANDIA -SUA

0.5%

IAEA -Viena

0,04%

•

Principalii clienţi pe piaţa internă

MINISTERUL ENERGIEI

81%

SNN FCN Piteşti

5,17%

SNN CNE Cernavodă

1,9%

SNN

1,1%

ICSI Râmnicu-Vâlcea

1,5%

SERTO INVEST

0,26%

ANDR

0,21%

RATEN ICN

0,35%

RAAN ROMAG PROD

0,66%

UEFISCDI

0,23%

IFIN - HH

0,075%
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INDICATORI DE PERFORMANŢĂ. GRADUL DE REALIZARE
REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ
• Indicatori Tehnico - Ştiinţifici
Nr. crt

Procent
realizat
100%

Numărul lucrărilor CDIT bugetate, contractate, realizate şi recepţionate în
cadrul Programului Anual de cercetare-dezvoltare RATEN
Numărul rapoartelor informative transmise la CNE - Cernavodă pentru
asigurarea suportului tehnico-ştiinţific şi susţinerea tematicii de cercetare de
interes în funcţionarea centralei
Numărul rapoartelor de stadiu transmise la Comisia Europeana în cadrul
Programului EURATOM
Numărul rapoartelor de stadiu transmise la IAEA Viena, în cadrul proiectelor
tip CRP
Numărul comenzilor/contractelor/serviciilor prestate de RATEN

1.
2.
3.
4.
5.
•

Indicator

100%
100%
100%
100%

Indicatori Economici
Nr.
1.

Indicator
Venituri totale

31.12.2015 (lei)
82.821.543

31.12.2016 (lei)
80.312.918

2.

Cheltuieli totale

82.734.966

80.241.771

3.

Cifra de afaceri

79.083.478

78.187.851

4.

Rezultat de exploatare (+/-)

-113.736

63.565

5.

Rezultat brut (+/-)

86.577

71.147

6.

Rezultat net (+/-)

86.577

71.147

7.

Activul net contabil

36.533.604

44.120.037

Angajaţi RATEN
Nr. personal

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

936

921

850

Din analiza indicatorilor tehnico-ştiinţifici şi economici se pot concluziona următoarele:
1. au fost finalizate şi recepţionate 98,5% din lucrările de cercetare-dezvoltare, propuse şi aprobate de
Ministerul Energiei, în cadrul Programului Anual de cercetare-dezvoltare RATEN 2016, datorită lipsei de
finanţare. Programul a fost bugetat în proporţie de 90,2% iar diferenţa între valoarea contractată şi cea
decontată, de 4.656.588,84, a fost susţinută de cele două sucursale, RATEN ICN şi RATEN CITON, din
valoarea contractelor economice;
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2. au fost respectate în totalitate angajamentele la nivel naţional (CNE-Cernavodă) şi internaţional (IAEA–Viena
şi Comisia Europeană) în domeniul cercetării-dezvoltării şi ingineriei tehnologice dar şi a contractelor de
prestări servicii;
3. s-au depus eforturi susţinute pentru creşterea vizibiltăţii RATEN în ţară şi străinătate, a aportului adus la
dezvoltarea domeniului energetic.

IDENTIFICAREA ŞI REMEDIEREA DEFICIENŢELOR
Şi în 2016 RATEN s-a confruntat cu aceleaşi deficienţele ca şi în anii precedenţi, legate de aspectele
organizaţionale interne şi externe:












finanţarea insuficientă a activităţii de cercetare din surse bugetare;
nerespectarea angajamentelor şi solicitărilor unor beneficiari, încheiate în cadrul unor acorduri cadru
pentru prestarea de lucrări/servicii;
stagnarea cererii pentru tehnologia CANDU;
limitarea modernizării infrastructurii de cercetare, din motive financiare, corelată cu reducerea investiţilor ;
existenţa unui număr relativ redus de beneficiari (SNN, CNE Cernavodă, ANDR, CNCAN, COG, CANDU
Energy );
situaţia pieţei forţei de muncă din România, vizavi de necesităţile de refacere şi dezvoltare a resurselor
umane înalt calificate;
vârsta înaintată a specialiştilor din RATEN, cu experienţă şi posibilităţile limitate de reîmprospătare a forţei
de muncă;
nivelul scăzut de salarizare din RATEN, comparativ cu alte entităţi din domeniul nuclear;
migrarea specialiştilor către entităţi din domeniul nuclear mai bine renumerate, din ţară şi străinătate;
evoluţia lentă a unui cadrul legislativ care să promoveze cercetarea în domeniul energetic nuclear;
costurile mari ale activităţii de cercetare dezvoltare şi ciclul lung de realizare.
Pentru remedierea acestor deficienţe, RATEN are în vedere:

•

menţinerea şi conservarea capacităţilor de cercetare, proiectare şi inginerie tehnologică, exploatare şi
întreţinere a instalaţiilor nucleare;

•

susţinerea activităţilor pentru asigurarea prelungirii duratei de viaţă a Unitătii 1 Cernavodă şi a pregătirilor
pentru punerea în funcţiune a Unităţilor U3 şi U4 CNE Cernavodă, în cazul finanţării acestui proiect;

•

implicarea cu prioritate în activităţile legate de filiera GEN IV-LFR, intensificarea acţiunilor pentru promovarea
şi asigurarea finanţării proiectului demonstratorului răcit cu plumb ALFRED, participarea la competiţii de
cercetare-dezvoltare la nivel naţional şi internaţional;

•

identificarea de surse de finanţare pentru creşterea investiţiilor şi modernizarea infrastructurii la nivel
internaţional (echipamente de încercări şi testări, tehnică de calcul);

•

stimularea şi renumerarea personalului corespunzător gradului de calificare;

•

atragerea tinerilor spre activităţi de CDIT în domeniul nuclear şi formarea de personal înalt calificat;

•

asigurarea transferului cunoaşterii către tânara generaţie.
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CONCLUZII
 s-a acţionat şi în 2016 pentru menţinerea capacitaţii şi competenţei de cercetare în domeniul energeticii
nucleare, operarea în condiţii de siguranţă şi securitate nucleară a infrastructurii din dotare, conform
normelor naţionale, a acordurilor şi tratatelor din domeniul nuclear, în ciuda finanţării insuficiente cât şi a
necesităţii concederii de personal la RATEN CITON. Subfinanţarea activităţii de cercetare, dezvoltare şi
inginerie tehnologică în RATEN a contribuit la reducerea numărului de salariaţi, nu numai datorită
concedierilor şi atingerii limitei de vârstă a celor pensionaţi, dar, şi datorită celor care au părăsit Regia,
având în vedere nesiguranţa locului de muncă. Impactul reducerii numărului de salariaţi din RATEN va
avea repercusiuni pe termen mediu şi lung din punct de vedere social şi economic, ţinând cont de perioada
de formare şi calificare a personalului în domeniu (minim 5 ani), de imposibilitatea susţinerii programelor
şi proiectelor de cercetare aflate în derulare sau în abordarea unor tematici de interes în viitor;
 au fost predate şi recepţionate la termenele stabilite lucrările de cercetare-dezvoltare, contractate în
cadrul Programului Anual de Cercetare RATEN 2016, privind Dezvoltarea suportului tehnic naţional şi
cooperarea internaţională pentru energetica nucleară;
 au fost respectate angajamentele asumate în cadrul proiectelor naţionale, europene şi internaţionale;
 s-au întocmit şi lansat 13 propuneri de proiecte în cadrul competiţiilor Programului Cadru H2020 al Uniunii
Europene EURATOM şi alte 2 proiecte în domenii conexe;
 s-au propus noi proiecte de cercetare şi un proiect regional, în calitate de Stat Membru IAEA Viena;
 s-au depus eforturi, la nivel naţional şi internaţional, pentru implementarea demonstratorului ALFRED în
România şi declararea acestuia ca proiect major;
 au fost finalizate la termen, cu respectarea cerinţelor contractuale serviciile, contractele şi comenzile
angajate;
 a fost recunoscut aportul RATEN la cercetarea europeană prin afilierea la organizaţiile ETSON şi ECGCOMMON, reprezentarea la acţiunile organizate la nivel naţional şi internaţional, manifestări şi
evenimente ştiinţifice;
 s-a susţinut implicarea privind managementul şi transferul cunoaşterii în domeniul energeticii nucleare;
 s-a inaugurat Centrul de pregătire de pe platforma Mioveni, în cadrul Acordului tip PC (Practical
Arrangement) între Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, IAEA Viena, şi Institutul de Cercetări
Nucleare, RATEN ICN, Piteşti privind asigurarea suportului ştiinţific şi tehnic al statelor membre în
domeniul securităţii nucleare, prin susţinerea şi organizarea de cursuri în domeniul reactorilor nuclear.
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