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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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Care sunt procedurile pentru a obține un acces pentru intervenienții cetățeni ai 
statelor din Uniunea Europeană ? 

Pentru a intra în complexul EDF de la Flamanville, la fel ca și pentru centralele 
nucleare EDF, intervenienții trebuie să prezinte o Fișă Individuală de Cerere de 
Autorizație de Acces (FIDAA) și de asemenea un Previzional al Echipei 
Interveniente (PEI). Aceste două documente sunt completate de angajator și 
editate cu ajutorul unui program informatic specific. 

 

1. Întocmirea cererii de FIDAA 

Angajatorul dumneavoastră trebuie să întocmească cererea de FIDAA, cu 
ajutorul unui program informatic specific. Pentru a descărca programul 
informatic, copiați-lipiți linkul următor în bara de adresă a programului de 
navigare pe internet :  

https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/nucleaire/enjeux/intervenir-
sur-une-centrale  

Dacă sunteți angajator, puteți de asemenea, prin intermediul acestui link, să 
consultați ghidul practic de folosire a programului informatic.  

Când FIDAA a fost completată corect, angajatorul dumneavoastră trebuie să o 
adreseze, pentru tratare, complexului EDF de care depindeți, împreună cu o 
copie a documentului dumneavoastră de identitate care trebuie să fie valabil.  

Dacă complexul de care depindeți este cel de la Flamanville, trebuie să o 
adresați la : fidaa-accueil-flamanville@edf.fr  

Atenție, dacă societatea dvs. desfășoară deja activități pentru EDF în alte 
complexe nucleare din Franța, complexul de care depindeți și caruia trebuie să -i 
adresați FIDAA nu este neapărat cel de la Flamanville. Întrebați la serviciul de 
protecție a complexului în caz de îndoială. 

5 săptămâni: este durata de tratare a unei cereri FIDAA. Anticipați cât se poate 
de mult demersurile administrative ! 

1 an: este durata de valabilitate a documentelor FIDAA și PEI. Când nu mai sunt 
valabile, trebuie să redepuneți o cerere. 

Pentru informare: 

Articolul L.1332-2-1: Orice cerere inițială sau de reînnoire a accesului la unul 
sau mai multe complexe nucleare va face obiectul unei anchete administrative 

https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/nucleaire/enjeux/intervenir-sur-une-centrale
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/nucleaire/enjeux/intervenir-sur-une-centrale


efectuată de către autoritatea administrativă competentă.  

 

2. Întocmirea cererii de PEI 

Cererea de PEI trebuie să fie întocmită de întreprinderea titulară a comenzii, cu 
ajutorul aceluiași program informatic ca acela pentru crearea documentului 
FIDAA. De asemenea, puteți consulta ghidul practic de mai sus pentru a vă 
completa PEI-ul în acel program. 

Odată ce l-ați completat, trebuie să-l adresați în mod obligatoriu la : fidaa-
accueil-flamanville@edf.fr 

Corespondentul dvs. EDF va fi apoi informat de cererea dumneavoastră și va 
valida cererea de acces precum și zonele atribuite.  

3. Recuperarea Badge-ului National Unique (BNU) 

5 săptămâni sunt necesare pentru tratarea și validarea cererii dumneavoastră 
FIDAA (de către autoritățile administrative) și pentru validarea PEI-ului 
dumneavoastră (de catre corespondentul dvs. EDF).  

Odată obținute, aceste documente vă permit să vă recuperați Badge-ul National 
Unique. Pentru a-l recupera, trebuie să vă prezentați la Postul de Accès 
Principal (PAP) situat la Flamanville 1&2, având asupra dumneavoastră un 
document de identitate (buletinul sau pașaportul) valabil. Atenție, permisul de 
conducere nu este un document de identitate valabil. 

 

Care sunt procedurile pentru obținerea accesului intervenienților, cetățeni ai 
statelor din afara UE? 

1. Întocmirea cererii dumneavoastră de detașare 

1.1 În plus de demersurile administrative FIDAA și PEI, trebuie să prezentați mai 
multe documente justificative în ceea ce privește detașarea:  

- Declarația de Detașare precum și toate modificările ei posibile (modificări 
care trebuie făcute în mod obligatoriu pe Internet), declarată pe SIPSI. Pentru 
aceasta, trebuie să completați pe SIPSI o cerere de detașare care se descarcă 
de pe: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R42380 

Acest document trebuie să fie « În format PDF » ștampilat și semnat de 
societate. 



- Avizul de primire care vă e dat ca dovadă că ați făcut declarația pe situl 
internet SIPSI. 

- Atestația reprezentantului societății situat în Franța, numit în declarația 
dumneavoastră de detașare (Atestație semnată și datată de acesta în mod 
corespunzător ce atestă de cunoașterea rolului lui de reprezentare a societății și 
a obligației de punere la dispoziția ASN a oricărui document cu privire la 
salariații detașați). 

Aceste documente justificative trebuie trimise în același timp cu PEI-ul la :  

Fidaa-accueil-flamanville@edf.fr  

1.2 În paralel, e obligatoriu să trimiteți aceste piese justificative prin e -mail la 
ASN-Inspecția muncii (Atenție! Obiectul e-mailului trebuie să menționeze 
numarul SIPSI): 

Guillaume.geneau@asn.fr,  

Philippe.jacquet@asn.fr 

anne-marie.genet@asn.fr  

În copie 

Franck.chopin@edf.fr 

1.3 : Trebuie de asemenea să transmiteți formularul CERFA A1 , «  Certificat cu 
privire la legislația asigurărilor de sănătate aplicabilă titularului » care se 
descarcă de pe : http://www.cleiss.fr/reglements/a1.html sau recipisa de cerere 
validată de asigurarile de sănătate (acest document va valida accesul pentru o 
lună de zile). 

Acest document trebuie să fie trimis la: Franck.chopin@edf.fr  

2. Întocmirea cererii de FIDAA 

Angajatorul dumneavoastră trebuie să întocmească cererea de FIDAA, cu 
ajutorul unui program informatic specific. Pentru a descărca programul 
informatic, copiați-lipiți linkul următor în bara de adresă a programului de 
navigare pe internet :  

https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/nucleaire/enjeux/intervenir-
sur-une-centrale  

Dacă sunteți angajator, puteți de asemenea, cu ajutorul acestui link, să 
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consultați ghidul practic de folosire a programului informatic.  

Când FIDAA a fost completată corect, angajatorul dumneavoastră trebuie să o 
adreseze, pentru tratare, complexului EDF de care depindeți, împreună cu o 
copie a documentului dumneavoastră de identitate care trebuie să fie valabil.  

Dacă complexul de care depindeți este cel de la Flamanville, trebuie să o 
adresați la: fidaa-accueil-flamanville@edf.fr  

Atenție, dacă societatea dvs. desfășoară deja activități pentru EDF în alte 
complexe nucleare din Franța, complexul de care depindeți și caruia trebuie să -i 
adresați FIDAA nu este neapărat cel de la Flamanville. Întrebați la serviciul de 
protecție a complexului în caz de îndoială. 

5 săptămâni: este durata de tratare a unei cereri FIDAA. Anticipați cât se poate 
de mult demersurile administrative ! 

1 an: este durata de valabilitate a documentelor FIDAA și PEI. Când nu mai sunt 
valabile, trebuie să redepuneți o cerere. 

Pentru informare: 

Articolul L.1332-2-1: Orice cerere inițială sau de reînnoire a accesului la unul 
sau mai multe complexe nucleare va face obiectul unei anchete administrative 
efectuată de către autoritatea administrativă competentă.  

3. Întocmirea cererii de PEI 

Cererea de PEI trebuie să fie întocmită de întreprinderea titulară a comenzii, cu 
ajutorul aceluiași program informatic ca acela pentru crearea documentului 
FIDAA. De asemenea, puteți consulta ghidul practic de mai sus pentru a vă 
completa PEI-ul în acel program. 

Odată ce l-ați completat, trebuie să-l adresați în mod obligatoriu la: fidaa-
accueil-flamanville@edf.fr  

Corespondentul dvs. EDF va fi apoi informat de cererea dumneavoastră și va 
valida cererea de acces precum și zonele atribuite.  

Cum se fac formalitățile de primire pentru o persoană care are un randevu 
pentru a vizita instalațiile ?   

Dacă veniți în vizită sau doriți să realizați un acces pentru o vizită a unuia din 
colaboratorii dumneavoastră, trebuie să completați un  « aviz de randevu ».  

Această cerere se efectuează cu minim 48h înainte de data prevazută pentru 
vizita instalațiilor. Doar corespondentul dumneavoastră EDF este abilitat să 
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valideze cererea de acces (sau să ceară validarea ei de către responsabilul său 
ierarhic) și să o trimită la adresa: fidaa-accueil-flamanville@edf.fr pentru ca ea 
să fie tratată.  

Astfel, pentru orice cerere de acces de vizită, vă rugăm să vă adresați 
corespondentului dvs. EDF.  

Atenție! Când se ia badge-ul de acces vizitator, persoana care intră va trebui să 
prezinte un document de identitate valabil, identic cu cel folosit pentru 
completarea formularului « aviz de randevu ». 

Informații practice : 

 Un aviz de randevu oferă accesul în complex timp de o zi. 

 Documentul de identitate prezentat pentru a retrage badge-ul de acces ca 
vizitator este păstrat la postul de acces principal pe timpul vizitei. Documentul 
se restituie atunci când este dat înapoi badge-ul.  

 Vizitatorul trebuie să fie însoțit în permanență de o persoana titulară a unui 
BNU, din momentul în care și-a recuperat badge-ul la PAP-ul de la Flamanville 
1&2 și până la restituirea badge-ului la sfârșitul zilei. 

 Un aviz de randevu poate fi înnoit maxim 5 zile consecutive. Cu toate 
acestea, badge-ul vizitator trebuie să fie restituit în fiecare seară la PAP în 
prezența însoțitorului și trebuie reluat a doua zi, la fel, în prezența însoțitorului.  

Persoanele care dețin un BNU și o FIDAA la zi, nu mai pot realiza un acces  
pentru un vizitator. Cererea de acces, chiar și în cazul unui vizitator, trebuie să 
treacă prin crearea unei PEI (conform procedurii de mai sus). 

Sunteți o persoană care livrează și trebuie să intrați în ZAC/ZPR, cum 
procedați? 

- Livrările pentru complexul EDF de la Flamanville (1,2 și 3) vor fi efectuate 
prin postul de acces secundar situat în  partea Flamanville 3. Dacă 
echipamentul pe care îl livrați nu respectă mărimile acceptate de Magazia de 
primire materiale și trebuie să faceți o livrare în incinta complexului, trebuie să 
completați și formularul de autorizare a accesului vehicolului.  

- Daca nu detineți un BNU care să vă permită accesul în incinta complexului: 
trebuie să mergeți să recuperați badge-ul de acces livrari de la PAP-ul de la 
Flamanville 1&2, însoțit de corespondentul dvs. indicat pe bonul de livrare. 
Există o navetă care face legătura între cele două puncte de acces. 
Corespondentul dvs. va trebui să vă însoțească în permanență în incinta 
complexului pe toată durata livrării, până în momentul în care veți ieși din 
complex.  



Cum se primeste un pachet la Fla 3? 

Pentru a primi un pachet, trebuie să fiți înregistrați în aplicația GADE. Pentru 
societăți, va trebui să fie desemnat un reprezentant unic care va avea ca 
sarcină să facă o centralizare a informațiilor legate de sosirea pachetelor și a 
materialelor pentru toți destinatarii din societatea lui.  

Pentru a înregistra reprezentantul unic al societății dvs., trebuie să completați 
un document și să-l trimiteți la adresa: fla-3-magasin-pdr@edf.fr 

În plus, reprezentantul unic al societații va trebui să ia la cunostință modalitățile 
de utilizare indicate în Carta de utilizare a magaziei de primire materiale, să o 
completeze, să o semneze și să o returneze prin e-mail la : fla-3-magasin-
pdr@edf.fr 

Când așteptați un pachet, vă rugăm să indicați în mod clar persoanei care 
livrează datele dvs. complete de contact: societate, adresă de e-mail și număr 
de telefon. Orice pachet al cărui destinatar și date de contact nu sunt suficient 
de precise va fi refuzat de magazin. 

La primirea pachetului, magazia de primire-predare va informa destinatarul 
despre sosirea pachetului său: prin apel telefonic și trimiterea în mod sistematic 
a unui e-mail adresat reprezentantului unic responsabil cu centralizarea 
informațiilor legate de sosirea pachetelor și a materialelor în numele tuturor 
destinatarilor din societatea lui. Acesta se va organiza să vină și să preia 
pachetele sau va face în așa fel încât pachetele să fie preluate, la locul indicat, 
în termen de 48 de ore de la trimiterea e-mailului.  

Pentru pachetele de mai mut de 7 paleți și/sau care depășesc 500 kg și/sau mai 
mari de 2,5 metri, trebuie să completați o cerere de autorizație a vehicolului 
pentru a intra în ZAC/ZPR. 

În caz de urgență, cum informez? 

Pentru a informa în caz de urgență (incendiu, stare de rău, poluare, rănire) :  

 Flamanville 1&2: sunați la 18 de la un telefon fix.  

 Flamanville 3: sunați la 18 de la un telefon fix sau de la un DECT.  

Unde găsiți diferitele formulare de acces? 

- Formularele sunt accesibile angajaților EDF prin intermediul acestui link: 
https://fla-applis.noe.edf.fr/accueil/ 



 

 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.  

9 



 

 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.  
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