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Energia nucleara este deja o realitate economica de succes, recunoscuta ca atare la nivel global si 
confirmata prin date, nivel de dezvoltare si beneficii sociale. 
Una dintre marile valori ale energiei nucleare este capacitatea de a transforma comunitati, de a le oferi 
oportunitati de dezvoltare urbana si acces populatiei la numeroase facilitati.  Aceste oportunitati nu rezulta 
doar din plata obisnuita de impozite, taxe si alte obligatii direct la bugetul local, ci si printr-o atentie 
concentrata asupra beneficiilor directe ale populatiei din comunitatile care gazduiesc centrale nucleare.
Nici un alt sector industrial, indiferent de impactul social, in timpul si dupa realizarea investitiilor, nu ofera 
atat de mult comunitatilor in care se dezvolta. 
Beneficiile nuclearului vin in forme diverse: slujbe platite decent, dezvoltare colectiva si individuala, bugete 
locale crescute, agent termic la un pret fara concurenta, infrastructura, satisfacerea nevoilor sociale, 
satisfacerea nevoilor de sanatate.
Cazul centralei nucleare de la Cernavoda, propietate a statului roman, este unul mai mult decat elocvent.
Prima Unitate a intrat in exploatare comerciala in 1996, dar cu 6 ani mai devreme, in 1991, exista deja o 
Hotarare de Guvern privind “Programul Social de Urgenta pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata din 
Orasul Cernavoda”, program intocmit in urma consultarii cu autoritatile locale.  La vremea respectiva, la 
nivelul comunitatilor europene, nu existau astfel de acorduri, implementarea acestora depinzand atat de 
legislatia, cat si de vointa statului la momentul respectiv.
Nu exista nici in prezent o reteta standard care sa se aplice uniform in cadrul tuturor comunitatilor care 
gazduiesc centrale nucleare, insa statul roman a reusit in 1991 prin legislatia in vigoare sa gandeasca 
anticipativ si sa aprobe o serie de proiecte care, in mod evident, au adus o plusvaloare la bunastarea 
locuitorilor orasului Cernavoda.

Concret, in urma Hotararii de Guvern din 1991,  orasul Cernavoda beneficiaza de urmatoarele:
-Spital cu 100 paturi si dispensar policlinic, cu dotarile necesare;
-Statia de apa potabila (pompare si tratare);
-Statia de epurare ape uzate si reziduale;
-Liceul cu profil teoretic si energetic, cu toate dotarile si facilitatile necesare;
-Gradinita, cu dotarile necesare;
-Acces rutier peste Canalul Dunare-Marea Neagra prin construirea Podului Sfanta Maria;
-Retele de termoficare intre limita incintei CNE si punctele termice pe teritoriul orasului;
-Amenajari, sistematizari si racorduri noi rutiere si primele intersectii semaforizate;
-Cantina CNE  Cernavoda-actualmente magazin alimentar in zona Trust;
-Puturi de apa potabila care pot alimenta zonele adiacente in caz de necesitate;
-Ansamblu de locuinte pe strada Unirii, receptionate si date in folosinta personalului CNE 
Cernavoda, majoritatea ocupate de catre cernavodeni. 

Toate aceste beneficii sunt aditionale celor obtinute direct din operarea centralei de la Cernavoda.      
Multe dintre ele au un rol esential in asigurarea unui trai sigur si confortabil in cadrul comunitatii. In lipsa 
acestora, probabil ca memoria inca mai face loc pentru cazarma transformata in liceu, problemele cu   
apa potabila din cauza instalatiilor invechite, calatoria de 15 km peste Ecluza doar ca sa ajungi pana       
la gara, traversarea canalului cu bacul, furnizarea strict programata a  caldurii si apei calde pe baza 
centralelor de bloc cu costuri ridicate,  aspectul morbid al fostelor spitale.
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Consiliului de Informare Consiliului de Informare Consiliului de Informare Consiliului de Informare şşşşi Consultare a Comuniti Consultare a Comuniti Consultare a Comuniti Consultare a ComunităăăăŃŃŃŃii ii ii ii 
(CICC) format din ceta(CICC) format din ceta(CICC) format din ceta(CICC) format din cetaŃŃŃŃeni ai oraeni ai oraeni ai oraeni ai oraşşşşului Cernavodului Cernavodului Cernavodului Cernavodă ă ă ă şşşşi ai i ai i ai i ai 
comunelor Saligny comunelor Saligny comunelor Saligny comunelor Saligny şşşşiiii Seimeni, reprezentanSeimeni, reprezentanSeimeni, reprezentanSeimeni, reprezentanŃŃŃŃi ai i ai i ai i ai 
organizaorganizaorganizaorganizaŃŃŃŃiilor noniilor noniilor noniilor non----guvernamentale guvernamentale guvernamentale guvernamentale şşşşiiii membri ai membri ai membri ai membri ai 
diferitelor institudiferitelor institudiferitelor institudiferitelor instituŃŃŃŃii care sunt interesaii care sunt interesaii care sunt interesaii care sunt interesaŃŃŃŃi de aspectele i de aspectele i de aspectele i de aspectele 
legate de centrala nuclearlegate de centrala nuclearlegate de centrala nuclearlegate de centrala nuclearăăăă isi desfasoara activitatea isi desfasoara activitatea isi desfasoara activitatea isi desfasoara activitatea 
ajungand deja la aIIIa sedinta.ajungand deja la aIIIa sedinta.ajungand deja la aIIIa sedinta.ajungand deja la aIIIa sedinta.
Propunerile membrilor consiliului au fost in mare parte Propunerile membrilor consiliului au fost in mare parte Propunerile membrilor consiliului au fost in mare parte Propunerile membrilor consiliului au fost in mare parte 
deja implementate de catre CNE Cernavoda dar si de o deja implementate de catre CNE Cernavoda dar si de o deja implementate de catre CNE Cernavoda dar si de o deja implementate de catre CNE Cernavoda dar si de o 
parte a reprezentantilor organizatiilor participante, parte a reprezentantilor organizatiilor participante, parte a reprezentantilor organizatiilor participante, parte a reprezentantilor organizatiilor participante, 
astfel:astfel:astfel:astfel:
•Din punctele de informare despre activitatea centralei Din punctele de informare despre activitatea centralei Din punctele de informare despre activitatea centralei Din punctele de informare despre activitatea centralei 
nucleare creeate la Politia Cernavoda , BCR, Dan nucleare creeate la Politia Cernavoda , BCR, Dan nucleare creeate la Politia Cernavoda , BCR, Dan nucleare creeate la Politia Cernavoda , BCR, Dan 
Autocond etc. populatia a primit pliante, reviste, Autocond etc. populatia a primit pliante, reviste, Autocond etc. populatia a primit pliante, reviste, Autocond etc. populatia a primit pliante, reviste, 
brosuri cat si explicatii referitoare la radioactivitatea brosuri cat si explicatii referitoare la radioactivitatea brosuri cat si explicatii referitoare la radioactivitatea brosuri cat si explicatii referitoare la radioactivitatea 
mediului.mediului.mediului.mediului.
•Actiunile implementate de CNE Cernavoda:Actiunile implementate de CNE Cernavoda:Actiunile implementate de CNE Cernavoda:Actiunile implementate de CNE Cernavoda:
�Au fost distribuite la Uniunea Pensionarilor, S.C. Au fost distribuite la Uniunea Pensionarilor, S.C. Au fost distribuite la Uniunea Pensionarilor, S.C. Au fost distribuite la Uniunea Pensionarilor, S.C. 
Vinex, Dan Autocond, LessoVinex, Dan Autocond, LessoVinex, Dan Autocond, LessoVinex, Dan Autocond, Lesso----Plast, BCR CernavodPlast, BCR CernavodPlast, BCR CernavodPlast, BCR Cernavodăăăă, , , , 
Dispensar Saligny, Dispensar Saligny, Dispensar Saligny, Dispensar Saligny, ŞŞŞŞcoala Saligny:coala Saligny:coala Saligny:coala Saligny:
�revista revista revista revista ““““Infoplus pentru vecini Infoplus pentru vecini Infoplus pentru vecini Infoplus pentru vecini ---- REZULTATELE REZULTATELE REZULTATELE REZULTATELE 
RAPORTULUI DE REEVALUARE A RAPORTULUI DE REEVALUARE A RAPORTULUI DE REEVALUARE A RAPORTULUI DE REEVALUARE A 
MARGINILOR DE SECURITATE NUCLEARMARGINILOR DE SECURITATE NUCLEARMARGINILOR DE SECURITATE NUCLEARMARGINILOR DE SECURITATE NUCLEARĂĂĂĂ
(STRESS TEST) LA CNE CERNAVOD(STRESS TEST) LA CNE CERNAVOD(STRESS TEST) LA CNE CERNAVOD(STRESS TEST) LA CNE CERNAVODĂĂĂĂ””””
�planplanplanplanşşşşe cu sursele cotidiene de radiae cu sursele cotidiene de radiae cu sursele cotidiene de radiae cu sursele cotidiene de radiaŃŃŃŃii;ii;ii;ii;
�““““Stiri lunareStiri lunareStiri lunareStiri lunare”””” ce au cuprins ce au cuprins ce au cuprins ce au cuprins ssssi date referitoare la i date referitoare la i date referitoare la i date referitoare la 
componencomponencomponencomponentttta Consiliului de Informare a Consiliului de Informare a Consiliului de Informare a Consiliului de Informare sisisisi Consultare a Consultare a Consultare a Consultare a 
ComunitComunitComunitComunitatiatiatiatii (CICC) ;i (CICC) ;i (CICC) ;i (CICC) ;
�IIIIn n n n sssstirile zilnice pe ltirile zilnice pe ltirile zilnice pe ltirile zilnice pe laaaangngngngaaaa datele deja existente, datele deja existente, datele deja existente, datele deja existente, 
urmare a sugestiei durmare a sugestiei durmare a sugestiei durmare a sugestiei d----lui Clui Clui Clui Caaaarciumrciumrciumrciumaaaarescu, Uniunea rescu, Uniunea rescu, Uniunea rescu, Uniunea 
Pensionarilor, transmitem Pensionarilor, transmitem Pensionarilor, transmitem Pensionarilor, transmitem sisisisi evenimentele importante evenimentele importante evenimentele importante evenimentele importante 
de la CNE Cernavodde la CNE Cernavodde la CNE Cernavodde la CNE Cernavodaaaa; ; ; ; 
�Am continuat sesiunea de prezentAm continuat sesiunea de prezentAm continuat sesiunea de prezentAm continuat sesiunea de prezentaaaari, ri, ri, ri, îîîîn licee, pe n licee, pe n licee, pe n licee, pe 
diferite teme diferite teme diferite teme diferite teme iiiin funcn funcn funcn functtttie de aria de interes a elevilor in ie de aria de interes a elevilor in ie de aria de interes a elevilor in ie de aria de interes a elevilor in 
data de 21.02.2012 a avut loc prezentarea cu tema data de 21.02.2012 a avut loc prezentarea cu tema data de 21.02.2012 a avut loc prezentarea cu tema data de 21.02.2012 a avut loc prezentarea cu tema 
““““Radioactivitatea mediuluiRadioactivitatea mediuluiRadioactivitatea mediuluiRadioactivitatea mediului””””. . . . 
�IIIIn perioada 12 n perioada 12 n perioada 12 n perioada 12 –––– 13 martie 2012 13 martie 2012 13 martie 2012 13 martie 2012 iiiin cadrul n cadrul n cadrul n cadrul 
seminarului seminarului seminarului seminarului ““““Copiii de azi, nucleariCopiii de azi, nucleariCopiii de azi, nucleariCopiii de azi, nuclearisssstii de mtii de mtii de mtii de maaaaineineineine”””” ssss----a a a a 
desfdesfdesfdesfasasasasurat la Centrul de Informare CNE Cernavodurat la Centrul de Informare CNE Cernavodurat la Centrul de Informare CNE Cernavodurat la Centrul de Informare CNE Cernavodaaaa, , , , 
vizita de documentare a tuturor elevilor vizita de documentare a tuturor elevilor vizita de documentare a tuturor elevilor vizita de documentare a tuturor elevilor SSSScolii Generale colii Generale colii Generale colii Generale 
Saligny.Saligny.Saligny.Saligny.
Ne exprimam convingerea ca activitatea  acestui Ne exprimam convingerea ca activitatea  acestui Ne exprimam convingerea ca activitatea  acestui Ne exprimam convingerea ca activitatea  acestui 
consiliu se va imbunatati continuu atinganduconsiliu se va imbunatati continuu atinganduconsiliu se va imbunatati continuu atinganduconsiliu se va imbunatati continuu atingandu----si scopul si scopul si scopul si scopul 
unei abordari vaste si cuprinzatoare a consultarii unei abordari vaste si cuprinzatoare a consultarii unei abordari vaste si cuprinzatoare a consultarii unei abordari vaste si cuprinzatoare a consultarii 
comunitatiicomunitatiicomunitatiicomunitatii

Dr.Dr.Dr.Dr. Ing.Ing.Ing.Ing. Ionel BucurIonel BucurIonel BucurIonel Bucur
Director CNE CernavodDirector CNE CernavodDirector CNE CernavodDirector CNE Cernavodăăăă

Toate acestea erau realitatea cernavodeana pana mai de curand, desi 
Cernavoda avea statut de oras, nu de comunitate parasita.  Toate aceste 
programe sunt esentiale pentru ca o comunitate sa functioneze normal, sa se 
dezvolte, pentru ca populatia sa aiba acces la bunuri comunitare esentiale 
unui trai normal.
Sa mai presupunem un lucru: ca aceasta centrala nucleara nu ar fi existat.  

Cate oare din programele realizate ar fi devenit realitate pentru cernavodeni?  
In 2012, ar mai fi trecut oare canalul cu bacul, ar mai fi platit facturi mari la 
caldura si apa calda pentru frigul indurat? Probabil!
In prezent, centrala continua parteneriatul  cu populatia prin executarea unor 
lucrari noi: centrul de instruire si agreement pentru copii si tineret in 
Cernavoda si extinderea sistemului de termoficare.
Toate aceste investitii insumeaza zeci de milioane de euro si au fost oferite 
orasului Cernavoda doar pentru faptul ca un proiect benefic si ambitios -
centrala nucleara - exista si isi desfasoara activitatea pe amplasamentul 
arondat in Cernavoda, la standardele internationale impuse de aceasta 
industrie.
Dincolo de reconstructia orasului, pentru ca practic despre asta este vorba, 
existenta centralei nucleare aduce comunitatii locale urmatoarele:
-peste 1650 locuri de munca pentru salariati, din care 800 au domiciliul in 
Cernavoda;
-peste 800 locuri de munca pentru firme contractoare, din care peste 600 de 
salariati locuiesc in Cernavoda;
-peste 700 spatii de cazare pentru salariati;
-caldura si apa calda pentru cca 70% din populatia orasului la cel mai mic 
tarif din tara;
-asigurarea unui venit la bugetul local, in continua crestere: numai in anul 
2011, la bugetul local intrand cca 12.820.240 lei.
Toate acestea atesta asumarea de catre Societatea Nationala 
Nuclearelectrica a rolului de companie responsabila, atenta la nevoile 
comunitatii din care face parte, orientata activ catre dezvoltare, catre binele 
populatiei. 
Insa, Cernavoda, orasul, mai are inca nevoie de multe investitii. Simpla 
existenta a centralei nucleare nu trebuie sa reprezinte implicit rezolvarea 
tuturor problemelor unei comunitati. Treaba centralei nucleare este sa 
opereze in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru a asigura  tarii  
energie curata si ieftina. Implicarea centralei in viata comunitatii este certa, 
insa nu este si nu trebuie sa fie singura solutie! 
“Compensarile catre comunitatea locala” sunt multe  si extrem de reale, dar 
un membru colectiv al comunitatii nu se poate substitui tuturor mijloacelor si 
organismelor responsabile in egala masura cu bunastarea comunitatii  din 
care fac parte si pe care o ghideaza  constructiv. 
Contributia centralei nucleare la bunastarea cernavodenilor este cuantificabila 
si calitativ si cantitativ, dar mai ales motivata exclusiv de vointa.
Orice alegatie, indiferent de natura acesteia si contextul implicatiilor, este o 
pura generalizare a opiniilor subiective apartinand de cele mai multe ori unui 
registru care nu se intersecteaza nicidecum cu o intentie reala catre 
realizarea unor obiective realiste si avantajoase pentru comunitate.
Solicitarile catre centrala sunt multe, multora dintre acestea centrala 
raspunzand pozitiv, dar mai ales prin fapte.
Insa, centrala nucleara face parte din structuri ale statului si respecta o 
legislatie, ambii fiind factori care nu permit orice si oricum.
Instituirea spre exemplu a unei taxe, fie ea si de poluare si risc, desi obiectul 
taxei nu a fost niciodata dovedit, trebuie sa tina, in primul rand cont, de cadrul 
legislativ. Dincolo de acest criteriu pur obiectiv, orice acuzatie devine o 
corelare iluzorie cauza –efect.
Potrivit prevederilor legale in vigoare, consiliile locale pot aproba anual taxe 
speciale pentru functionarea unor servicii publice, create in interesul 
persoanelor fizice si juridice, care, implicit, platesc aceasta taxa, si a carei 
contravaloare este utilizata exclusiv pentru infiintarea, functionarea si 
intretinerea acelor servicii de care sa beneficieze in primul rand platitorii.
Asadar, o taxa nu poate fi instituita decat daca se respecta aceste proceduri 
si se infiinteaza servicii publice de interes local.



Presupunand ca aceste servicii au fost stabilite cu respectarea legislatiei, atunci, odata instituita taxa, plata acesteia este obligatia 
persoanelor juridice care beneficiaza de servicii. In cazul de fata, CNE Cernavoda. 
Apoi, chiar instituita taxa, banii proveniti din colectarea acesteia, asa cum am spus mai inainte, nu vor putea fi directionati catre 
satisfacerea nevoilor populatiei. Taxa, asa cum o defineste legea, este o suma platita de catre o persoana fizica sau juridica 
pentru serviciile prestate acesteia de catre o institutie publica sau de un serviciu public organizat in structura unei autoritati a 
administratiei publice locale.
Platim o taxa locala la gunoi pentru ca beneficiem de colectarea si tratarea desurilor menajere printr-un serviciu specializat. Pe 
scurt, motivul pentru care platim o taxa este ca beneficiem de un serviciu. Platim, beneficiem.
In concluzie, conform legii, CNE Cernavoda ar trebui sa fie singurul beneficiar direct al taxei, iar taxa trebuie sa acopere 
cheltuielile cu serviciile prestate pentru CNE Cernavoda!
In plus, in calitatea sa de companie subordonata diverselor structuri ale statului, SN Nuclearelectrica SA nu poate angaja si 
suporta cheltuieli pentru servicii de care nu are nevoie, ca beneficiar direct al acestora!
Taxa nu poate fi utilizata pentru investitii in sanatatea locuitorilor orasului Cernavoda (recuperare, tratament, analize medicale si 
medicamente), informare si pregatire in cadrul Centrului de Management al Urgentei, apa, canalizare, termoficare, drumuri, spatii 
verzi, locuri de agreement, lacasuri de cult, etc. asa cum s-a justificat. 
Multe dintre investitiile realizate de CNE Cernavoda se regasesc deja pe lista cu obiectivele realizabile in urma perceperii 
presupusei taxe. Ori, ca toate acele investitii sa devina realitate, nu a fost nevoie ca nimeni sa instituie, facand acrobatii cu legea, 
nici-o taxa! 
Acestea nu pot fi realizate nici din plata impozitelor pe constructiile tehnologice ale CNE Cernavoda, asa cum de multe ori s-a 
sustinut acesta idee falsa. Neplata impozitelor pe constructiile tehnologice este o prevedere legala care se aplica intregii industrii 
din Romania, nu doar centralei de la Cernavoda.
Daca o comunitate are sansa dezvoltarii, daca membrii acesteia primesc o atentie sporita pentru ca acolo exista o centrala 
nucleara care intelege ca bunastarea acesteia  sa se reflecte si in bunastarea membrilor comunitatii,  te intrebi retoric de ce sa 
pierzi timp si efort pentru a incerca sa institui taxe care sunt complet inutile tocmai celor pe care vrei sa-i protejezi: populatia? 
Crearea premiselor de bunastare pentru membrii comunitatii vine din cooperarere, intelegerea limitarilor impuse de factori 
obiectivi, gasirea unor solutii a caror implementare sa fie un proces fluent si obiectiv! Cu cat incerci sa  impui un lucru ce nu poate 
fi impus, cu atat mai mult va avea populatia de pierdut!
Centrala nucleara de la Cernavoda nu este dincolo de lege, asadar orice solicitare de taxe sau impozite care sunt in afara 
prevederilor legale nu poate fi onorata.  
CNE Cernavoda a dovedit vointa de a da comunitatii din care face parte, de a o sustine, de a discuta permanent cu membrii 
comunitatii prin infiintarea Consiliului de Informare si Consultare a Comunitatii, de a gasi solutii si de a realiza proiecte de investitii 
in beneficiul ambelor parti.
Orice neintelegere voita sau nu a acestui context legal este ca si cum ai acuza Societatea Nationala Nuclearelectrica ca respecta 
legea!

Desfasurata intr-un cadru festiv a fost si inregistrarea de noi membre.
Ne bucuram sa  numim membrele inscrise in timpul acestei actiuni:
APOSTU IONICA, MORARU IOANA-IONELA, MIHALACHE MONICA, VOICULESCU LILIANA, PALADE MIOARA, MUNTEANU 

MAGDALENA, VACALAU ADRIANA, GHELBEREU MARIOARA, COCHES CATALINA ELENA, ZAMFIR MIOARA SI DINU 

LAVINIA. 

Le felicitam si le dorim succes in indeplinirea promisiunii facute de a promova domeniul nuclear!
Intentionam sa impartasim frumoasa experienta celorlalte colege WIN Global, WIN Europa si WIN Romania.
Urmatoarea actiune este Adunarea generala a Asociatiei WIN Romania.

Women in Nuclear (WIN) Cernavoda sau cum ne place noua sa ne numim “Invingatoarele 
din Domeniul Nuclear”, a organizat in luna martie, Balul Martisorului pentru a sarbatori cea 
mai frumoasa creatie a Divinitatii si a lumii FEMEIA.
Actiunea la care au participat aproximativ 70 de doamne si domnisoare din CNE 
Cernavoda, a avut si scopul de a populariza asociatia noastra.
Astfel, a fost prezentat un mic istoric WIN Global, WIN Romania si WIN Europa, in ce 
consta activitatea desfasurata cat si modalitatea de a deveni membru WIN Cernavoda.

NOI MEMBRE S-AU INSCRIS IN “WIN CERNAVODA”

3



Proiectată , printată, distribuită de 
RelaŃii Publice, CNE Cernavodă
Pentru mai multe informatii:
Luminita Stanciu, E-mail: Luminita.Stanciu@cne.ro4

CNE Cernavodă
Str. Medgidiei nr. 2; 905200, 
Cernavodă, România, Fax +40 241 239.266
Tel +40241239340-346.  

“Infoplus pentru vecini” va fi publicată
trimestrial pentru vecinii CNE Cernavodă

Am continuat sesiunea de prezentari, in licee, pe diferite teme in functie de aria de interes a 
elevilor. 

Astfel, in data de 21.02.2012 a avut loc prezentarea cu tema “Radioactivitatea mediului” Ńinută de 
specialistii CNE Cernavoda Dr. Ing. Ion Popescu si Dr. Ing Dorin Dumitrescu, in sala amfiteatru a 
“Grupului Scolar Industrial Energetic Cernavoda “, la care au participat peste 150 elevii din clasele 
a XI-a si a XII-a. 
Dupa prezentare a urmat o sesiune de întrebari din partea elevilor, din care cele mai interesante 15 
au fost premiate. 

S-a stabilit si tema urmatoarei prezentari,  “Managementul deseurilor la CNE Cernavoda”, care va 
avea loc pe data de 02.04.2012 la Grupul Scolar Industrial Energetic Cernavoda, unde sunt 
asteptati peste 200 de elevi.

In perioada 12 – 13 martie 2012 in cadrul seminarului “Copiii de azi, nuclearistii de maine”
s-a desfasurat la Centrul de Informare CNE Cernavoda, vizita de documentare a tuturor 
elevilor Scolii Generale Saligny.

Eleviii au primit informatii referitoare la :
�modul de functionare al Centralei Nucleare de la Cernavoda în comparatie cu alte 
centrale, 
�sistemele componente ale centralei, 
�administrarea deseurilor la centrala nucleara, 
�sisteme speciale de securitate, 
�energia nucleara sursa de energie sigura, 
�securitatea nucleara si mediul inconjurator, 
�perspective de a deveni membru al echipei CNE Cernavoda.

ACTIVITATI DE INFORMARE DERULATE

�Vizita de documentare a presedintelui firmei “Goodnight Consulting, Inc” din Statele Unite ale Americii (25.01.2012);

�Sedinta de prezentare a “Raportului final de reevaluare a marginilor de securitate nucleara (stress test) la CNE Cernavoda”
catre reprezentantii institutiilor cu atributii pe linia protectiei obiectivului CNE Cernavoda (06.02.2012);

�Prima sedinta de lucru a “Consiliului de Informare si Consultare a Comunitatii”(07.02.2012);

�Vizita de informare la Centrul de Informare CNE Cernavoda a elevilor Scolii Generale Saligny (12-13.03.2012);

�Vizita de informare la CNE Cernavoda a unui grup de elevil de la Liceul International de Informatica Constanta (13-
14.03.2012);

�Misiune formata din experti sub egida Comisiei Europene, in scopul evaluarii “Raportului de Tara STRESS TEST” (12-
15.03.2012);

�Emisiune referitoare la “Raportul de Reevaluare a Marginilor de Securitate Nucleara (STRESS TEST) la CNE Cernavoda”
cu Antena 1 (15.03.2012);

�Misiune INPO (Institute of Nuclear Power Operations) pe tema Cultura de Securitate Nucleara (21-23.03.2012);

�Vizita de informare la CNE Cernavoda a unui grup de elevi de la Liceul “George Calinescu” Constanta (22.03.2012);

�Vizita de informare la CNE Cernavoda a unui grup de elevi de la British School din Bucuresti (23.03.2012);

�Vizita de informare la CNE Cernavoda a unui grup de elevi de la Scoala Generala “Constantin Brancusi” Medgidia 
(26.03.2012);

�Sedinta lunara de lucru a Consiliului de Informare si Consultare a Comunitatii (27.03.2012);

�Stiri zilnice;

�Comunicate de presa: Centralele nucleare: un motor de dezvoltare pentru comunitatile locale - cazul Cernavoda.


