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GRP_EXTERIOR19-00152 

MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

 

Ref: GRP_EXTERIOR19-00100 

 

 

 

 

Data la care a avut loc sedinţa: 

11.04.2019 

 Locul unde s-a desfăşurat şedinţa: Campus CNE Cernavodă 

 

 

 

 

Participanţii la şedinţă: Negoiță Liviu, Iordache Marian, Cîrjali Șerif, Rădulescu Lucian, Nuțu 

Alexandrina, Marinescu Nicolae, Frigea Gabriela, Sponoche Marius, Lupu Mihail, Ghenta Laurențiu, 

Cîrciumărescu Victor, Ianțuc Daniel, Ilie Marin, Vuap Anamaria, Mîrzac Silviu, Bîgu Dan, Roșu 

Cristinel, Stanciu Luminița. Invitați pe topic: Teodor Vasile, Ilie Marian. 
 

Absenţi motivați: Șerban Mitică, Beiu Ion, Nanciu Georgiana, Moldoveanu Florica, Nicola Monica, 

Georgescu Valentin, Bișog Mirela, Trantu Iota Panait, Popa Daniel, Târșănoagă Costel, Dan Liviu, 

Anghelescu Anton, Popa Viorela, Lucaciu Gheorghe (moderator). 
 

Distribuţie: 

Membri CICC 

 

 

 

Subiect: 

Ședința trimestrială a Consiliul de Informare și Consultare a Comunității (CICC) 

 

 

 

Pilon Model de 

Excelență Nucleară 
 

EXCELENȚA NUCLEARĂ 

Principalele probleme identificate: 
 

Conform agendei ședinței, în prima parte au fost validați noii membri CICC. Astfel, lista aprobată, va 

fi cuprinsă în revizia 1 a statutului CICC. Membrii s-au prezentat și au informat consiliul referitor la 

domeniul fiecăruia de activitate. 
 

Prima prezentare, efectuată de dna Luminița Stanciu, a constat în trecerea în revistă a Statutului CICC 

și a fost menționat faptul că revizia acestuia împreună cu notificările de ședință și minutele de ședință 

vor fi postate pe site-urile: SN Nuclearelectrica/ secțiunea CNE Cernavodă www.nuclearelectrica.ro și 

al Primăriei www.primaria-cernavoda.ro . Dl Primar, Liviu Negoiță, a propus ca o parte din informații 

să fie rulate pe ecranul primăriei împreună cu știrile zilnice ale CNE Cernavodă (care se rulează deja). 
 

A doua prezentare a fost un raport al activității desfășurate de CICC în perioada 2011 – 2018, inclusiv 

trecerea în revistă a topicelor prezentate/ dezbătute. Au fost propuse pentru anul 2019, următoarele 

topice: 

 Evaluări internaționale la CNE Cernavodă; 

 Oprirea Planificată U2OP19; 

 Administrarea pastilelor de  Iodură de Potasiu. Detalii funcționarea tiroidei (Responsabil 

Reprezentant Spital); 

 Managementul situațiilor de urgență, pregătirea exercițiului anual de urgență; 

 Programul de monitorizare a radioactivităţii mediului la CNE Cernavodă; 

 Continuare program vizite membrii CICC la CNE Cernavodă. 

S-a stabilit ca până la următoarea ședință să fie centralizate și alte propuneri de topice la doamna       

L. Stanciu, e-mail: luminita.stanciu@cne.ro. 
 

A treia prezentare, efectuată de dl Dan Bîgu, Director Sucursala CNE Cernavodă, a cuprins rezultate, 

preocupări și provocări ale centralei. 
 

http://www.nuclearelectrica.ro/
http://www.primaria-cernavoda.ro/
mailto:luminita.stanciu@cne.ro
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Următoarea prezentare, efectuată de dl Vasile Teodor, invitat pe topic, a detaliat procesele de 

îmbunătățire continuă la CNE Cernavodă cu accent pe evaluările externe efectuate de organizațiile 

internaționale în domeniul nuclear: AIEA - Agenția Internațională pentru Energie Atomică, WANO – 

World Association of Nuclear Operators și INPO - Institute of Nuclear Power Operations. Concluzia 

prezentată a fost că România se plasează de câțiva ani pe locul 1 la nivel global pe baza coeficientului 

de utilizare a puterii instalate, de la punerea în funcțiune a celor două unități nucleare de la CNE 

Cernavodă și că securitatea nucleară este prioritatea absolută a CNE Cernavodă, iar activitățile curente 

sunt realizate cu respectarea celor mai înalte standarde, corelate cu o cultură solidă pentru securitate 

nucleară. 

Dl Primar a adăugat faptul că și acțiunea comună a centralei și primăriei Cernavodă la Kozlodui, 

Bulgaria a fost un succes, iar la întâlnirea cu factorii de decizie din domeniul nuclear din Bulgaria, 

relația CNE Cernavodă și Primărie/ comunitatea locală, a fost un exemplu. 
 

Ultima prezentare a fost efectuată de dl Marian Ilie, invitat pe topicul pregătirilor pentru acțiunea 

prioritară a centralei, Oprirea Planificată a Unității 2 (U2OP19). Astfel, pe durata opririi planificate de 

aproximativ 32 zile se vor executa activităţile programate în cadrul următoarelor programe ale 

centralei: 

 Mentenanța preventivă şi corectivă; 

 Programul de inspecții;  

 Programul de testare obligatorie; 

 Implementare modificări. 

Dl director CNE Cernavodă, Dan Bîgu, a subliniat faptul că pregătirea lucrărilor a fost îngreunată de 

noile legi din domeniul achiziției. 
 

La ultimul punct al agendei, discuții și concluzii, au fost subliniate următoarele aspecte: 

1. A fost solicitat un curs de instruire în domeniul urgenței radiologice pentru cei patru medici 

specialiști urgență, de la Spitalul Cernavodă. 

La CNE Cernavodă, înainte de efectuarea exercițiilor generale sau cele anuale de urgență, se practică 

organizarea unor sesiuni de pregătire cu personalul Policlinicii și cel al Spitalului Cernavodă, legate 

de tratarea răniților contaminați radioactiv. Se va stabili o acțiune în acest sens. 

2. Au fost solicitate informații despre stadiul proiectului de creștere a capacității de producție a 

energiei termice, în vederea racordării la rețea a cartierelor unde s-au făcut extinderi 

ale rețelelor de agent secundar (străzile Răzoarelor, 1907 etc). 

Având în vedere complexitatea proiectului  de construire a unui nou punct termic la Unitatea 2, pentru 

mărirea capacității de producție agent primar, CNE Cernavodă va asigura un răspuns privind 

termenele de realizare pentru construirea acestuia, la următoarea ședință CICC.  

A fost subliniat faptul că acest aspect este o preocupare prioritară, care se va implementa în 

conformitate cu legea și prevederile legale. 

3. A fost solicitată urgentarea înlocuirii conductei DN 300 de pe Str. A.Saligny de 300 m (între 

două puncte termice din cartierul Columbia).  

Pentru înlocuirea conductei se așteaptă avizul CTES-SNN, apoi perioada de contractare/ execuție a 

lucrării. Dacă în acest proces birocratic nu apar probleme, execuția lucrării s-ar putea face în a doua 

jumătate a anului 2019. 

Se vor transmite termenele de realizare. 
 

Uniunea pensionarilor dar și reprezentanții școlilor consideră continuarea activității CICC ca find 

benefică și mai mult chiar a fost afirmat faptul că „centrala aparține comunității locale”.  

Au fost apreciate, de asemenea, nivelul prezentărilor și a discuțiilor din această ședință.   

 

 
 



S.N. Nuclearelectrica S.A.  

CNE Cernavodă         

 

FPC-1610, rev.1  febr./2018 

Pagina.3 din 3 

Plan de actiuni 

Nr. 

crt. 
Descriere acțiune 

Responsabil 

implementare 
Termen 

1. Transmitere termen pentru cursul de instruire 

în domeniul urgenței radiologice pentru cei 

patru medici specialiști urgență, de la 

Spitalul Cernavodă 

V. Simionescu Trim. II 

Necesar As in AT 

DA/NU 
Justificare: Minuta CICC 

2. -Transmitere termene de realizare a creșterii 

capacității de producție energie termică, în 

vederea racordării la rețea a cartierelor unde 

s-au făcut extinderi ale rețelelor de agent 

secundar  
 

-Transmitere termene de realizare a înlocuirii 

conductei DN 300 de pe Str. A.Saligny de 

300 m 

C. Roșu Trim. II 

Necesar As in AT 

DA/NU 
Justificare: Minuta CICC 

 

 


