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 GENERALITĂȚI 
 

CE ESTE ZAC ? 

Este zona cu acces controlat, reprezentată cu culoarea verde pe schemă.  
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 GENERALITĂȚI 
 

CE ESTE ZPR ? 

Este zona de protecție sporită, reprezentată cu culoarea roșie pe schemă.  
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 ACCES PIETONI 
 

LA DESCHIDEREA ZAC 
(DATA VA FI COMUNICATĂ ÎN CURÂND) 

Salariații EDF de la Fla3 trebuie să aibă o cartelă de acces nouă pentru a avea 

acces la Fla 1&2 (prin PAP)?  

Nu. Au deja acces cu BNU. Deci ei pot intra la Fla1&2. 

Salariații EDF de la Fla1&2 trebuie să aibă o cartelă de acces nouă pentru a avea 

acces la Fla 3 (prin PAS)?  

Nu. Trebuie făcută o modificare a PEI.  

Salariații EDF de la Fla 1&2 trebuie să își schimbe codurile cartelelor pentru a 

avea acces la Fla 3?  

Nu, codul de la Fla 1&2 va funcționa pentru a avea acces la Fla3.  

Cei care au un cod Fla 1&2 și un cod Fla3 nu vor mai putea să intre cu codul Fla3. 

Salariații EDF de la Fla 3 au nevoie să își schimbe codurile cartelelor pentru a 

avea acces la Fla 1&2?  

BNU va permite accesul pe ambele complexe nucleare cu același cod (în cazul 

codurilor diferite: cel de la Fla 1&2 îl va șterge pe cel de la Fla3).  

Salariații prestatari de la Fla3 pot avea acces la Fla 1&2 (prin PAP)?  

Nu, cu excepția anumitor salariați care aveau deja acest acces și care îl 

păstrează pe baza activităților lor.  

Salariații prestatari de la Fla 1&2 pot avea acces la Fla 3 (prin PAS)?  

Nu, cu excepția anumitor salariați ca în prezent. În orice caz, întreprinderile 

prestatare vor trebui să efectueze un PPSPS.  

Care sunt modalitățile pentru obținerea unei cartele de acces la Fla 3 (prin 

PAS)?  

Cartela este codificată la Fla 1&2. Nu se emite nici o cartelă de acces la PAS.  
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 ACCES PIETONI 
 

LA DESCHIDEREA ZPR 
(DATA VA FI COMUNICATĂ ÎN CURÂND) 

La momentul activării ZPR, vor fi necesare noi abilitări?  

Regulile implementate la Flamanville 3 vor fi aceleași ca cele care există la 

Flamanville 1&2 (necesitatea de a avea un BNU pentru a avea acces în complexul 

nuclear, controale ale personalului la intrarea în complex, controale cu raze X a 

bagajelor…) 

Care sunt modalitățile de trecere de la un complex nuclear la altul prin interior?  

Trecerea va fi limitată pentru personalul autorizat în conformitate cu activitățile care 

urmează a fi efectuate.  

Trecerea se face prin 2 porți (P6 și Poarta stației de pompare). Cele două porți 

vor fi păzite în timpul zilei. În timpul nopții va trebui chemat paznicul pentru a 

trece.  

Salariații de la Fla 1&2 sunt autorizați să meargă la Fla3 (prin poarta internă)?  

Toți agenții EDF: Fla 1&2 – Fla 3 și AFA trebuie să poată avea acces la întregul 

complex nuclear.  

Pentru prestatari: o listă cu întreprinderile trebuie să fie realizată deoarece 

acestea vor lucra pe un șantier în temeiul decretului 94 și deci trebuie să dețină 

un PPSPS.  

Salariații de la Fla 3 sunt autorizați să meargă la Fla 1&2 (prin poarta internă)?  

Toți salariații EDF de la Fla3 și AFA și anumiți prestatari  

Când CCL-ul va înlocui BDS-ul?  

Utilizarea BDS-ului va fi abandonată în beneficiul CCL-ului la momentul trecerii la 

PUI (martie 2019).  

Cum se poate ajunge la CCL în caz de exercițiu?  

Prin exterior înainte de 07/01 și pe calea securizată după 07/01.  

Cât timp îmi ia pentru a ajunge la celălalt complex (BH-POE)?  

Aproximativ 15 minute. 5 



 

 ACCES VEHICULE 

LA DESCHIDEREA ZAC 

Cum ajung la Fla 1&2 vehiculele de livrare, de transport și vehiculele care dispun 

de autorizații de acces?  

Prin PAP până la data de 07/01/19. 

Prin PAS după data de 07/01/19 cu excepția vehiculelor specifice (ca livrările 

restaurantului CCAS) care continuă să treacă pe la PAP. 

Cum intră la Fla3 vehiculele de livrare, de transport și vehiculele care dispun 

de autorizații de acces?  

Prin PAS începând cu data de 15/12/2018. 

Cum au acces vehiculele de intervenție de prim ajutor?  

 Prin PAS 

LA DESCHIDEREA ZPR 

La ce va servi poarta pentru vehiculele de la Fla 1&2?  

Trecerea vehiculelor specifice cum ar fi livrările la restaurantul CCAS.  

În ce mod își recuperează cartela de acces persoana care livrează la Fla3?  

Persoana care livrează parchează în parcarea Camioane (situată în fața Magaziei 

de Primire Materiale). Această persoană ia naveta pentru a ajunge la Fla 1&2 și 

pentru a-și retrage cartela de acces (PAP).  

Durata formalităților? (estimare) 

Treizeci minute.  

Există un ghișeu specific pentru recuperarea cartelelor de acces la Fla3? 

Nu 
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STAȚIONARE 

 

Care sunt modalitățile pentru utilizarea celorlalte parcări?  

Pentru parcările care se află departe de Fla 3 vor fi înființate navete gestionate de 

AIE până la finalului anului 2019.  

Pentru parcările de 400 locuri, faleză și RIE pentru a merge până la PAS: Nu 

sunt prevăzute navete suplimentare.  

Vor fi navete interne la Fla 3 în interiorul ZAC care vor urca la promontoriu?  

Până la încărcarea combustibilului va fi o navetă internă pe partea Fla 3 care va 

deservi PAS-ul, zona de bază a întreprinderii ce regrupează serviciile necesare 

vieții de zi cu zi și platoul înalt al falezei.  

Este prevăzută o parcare pentru motociclete?  

Nicio parcare suplimentară pentru motociclete nu este prevăzută în plus 

față de cea deja existentă.  



 

 
LIVRĂRI 

 

Ce este Magazia de Primire Materiale (MRC)?  

Aceasta înlocuiește magazia de primire de la Flamanville 1&2. Este comună celor 

3 unități de la Flamanville și permite primirea și expedierea coletelor.  

Implementarea unui Ghid prestatar pentru a clarifica modalitățile de funcționare: 

pentru Fla 3 – DPN: acesta va fi difuzat către prestatarii noștri prin intermediul RPI 

– imediat ce va fi făcută comunicarea oficială cu privire la deschiderea ZAC – 

ZPR.  

La ce va servi Magazia de primire de la Fla 1&2?  

Aceasta nu va mai exista. 

Care sunt modalitățile/programul MRC? 

Programul MRC : 

•  în TEM este între orele 7.00-17.00 de luni până vineri și între orele 7.00-

19.00 

 în AT de luni până sâmbătă. (Serviciile Magaziei generale vor funcționa de 

la 6.00 până la 21.00 în AT în funcție de necesitate) 

În ce mod se recepționează piesele de schimb (PdR) de la Fla 1&2?  

Navete interne, gestionate de Fla 1&2 vor transporta PdR.  

În ce mod se recepționează piesele de schimb (PdR) de la Fla 3? 

Navete interne, gestionate de Fla 3 transportă PdR. 

În ce mod se recepționează un colet la Fla 1&2?  

 La magazia generală, ca în prezent.  

În ce mod se recepționează un colet la Fla 3?  

 La magazia generală a POE. 
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RESTAURAȚIE 

 

Salariații de la Fla3 pot mânca la restaurantul CCAS de la Fla 1&2?  

Da  

Cum se obține o cartelă pentru cantină spre a fi utilizată la restaurantul CCAS 

de la Fla 1&2?  

Cerere adresată către SLV din cadrul Fla1&2. 

Restaurantul inter-întreprinderi va rămâne deschis salariaților EDF și prestatarilor?  

Da, până la încărcarea combustibilului.  
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 VIZITAREA  
INSTALAȚI ILOR  

 

În ce mod vor fi gestionate vizitele instalațiilor?  

Vizitele (în afara celor tehnice) de la Fla3 vor fi gestionate în continuare de CIP 

sub responsabilitatea AFA, până la încărcarea combustibilului. După încărcare, 

responsabilitatea vizitelor va reveni la Fla3 DPN.  

Nu există modificări cu privire la Flamanville 1&2 (vor fi gestionate în continuare de 

CIP).  

Ce modalități sunt utilizate pentru vizite?  

Accesul la Fla3 se supune acelorași reguli de acces ca și Fla 1&2 cu un termen de 

cel puțin 3 săptămâni înainte de obținerea cartelei de acces.  

Nu există modificări cu privire la modalitățile de vizitare pentru Flamanville 1&2.  

Salariații de la Fla 1&2 pot vizita instalațiile de la Fla 3?  

 Nu. Cu excepția operațiunilor specifice.  

Salariații de la Fla3 pot vizita instalațiile de la Fla 1&2?  

 Nu. Cu excepția operațiunilor specifice. 

Putem organiza vizitarea instalațiilor de către membrii familiei sau prieteni?  

Ca și în prezent, doar în cadrul vizitelor propuse de CIP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 
 
            

    

        EDF 

       CNPE FLAMANVILLE 3 

       BP 37 - 50340 LES PIEUX CEDEX



 

 


