
În data de 21.01.2015 a avut loc la 
Centrul de Recreere din Campusul 
CNE Cernavodă, şedinţa Consiliului de 
Informare şi Consultare a Comunităţii 
(CICC). În deschiderea şedinţei 
dl. I. Bucur, Director CNE Cernavodă, a 
evidenţiat rezultatele foarte bune 
obţinute de CNE Cernavodă pe anul 
2014, în condiţii de securitate 
nucleară pentru personalul centralei, 
public şi mediul înconjurător.
Sedinţa a continuat cu prezentarea 
Biroului Relaţii Publice care a cuprins
sumarizarea acţiunilor pentru anul 
2014, din care amintim: 
�Realizarea a 14 emisiuni în scopul 
intensificării mediatizării CNE 
Cernavodă: Activităţile de Întreţinere 
şi Reparaţii la CNE Cernavodă; Oprirea 
Planificată Unitatea 1, 2014; Oprirea 
Planificată Unitatea 1, 2014; Misiuni 
internaţionale la CNE Cernavodă; 
Sistemul de lucru la CNE Cernavodă; 
Activităţi cu centrala la putere; 
Sistemul informatic la CNE Cernavodă; 
Programul de Comunicare, Relaţii 
Publice şi Imagine la CNE Cernavodă; 
Consiliul de Informare şi Consultare a  
Comunităţii - Acţiuni Realizate în 
2014; Mesaje pentru salariaţi şi 
populaţie;
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Componenţa Consiliului de 
Informare şi Consultare a 
Comunităţii
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�În cadrul Programul Uşi Deschise s-
au desfăşurat la CNE Cernavodă 64 
vizite de informare cu 1841 vizitatori 
şi 55 vizite tehnice cu 282 vizitatori.
�În perioada ianuarie – aprilie 2014 
la Centrele de Informare din 
Cernavodă şi Constanţa s-a desfăşurat 
seminarul cu tema “Securitatea 
Nucleară la CNE Cernavodă”. Eleviii au 
primit informaţii privind modul de 
funcţionare al centralei, sistemele 
speciale de securitate, cultura de 
securitate nucleară, energia nucleară 
o sursă de energie sigură, securitatea 
nucleară şi mediul înconjurător, 
perspective de a deveni membru al 
CNE Cernavodă etc;
�S-au editat broşuri, ştiri zilnice, ştiri 
lunare;
�A fost realizată şi distribuită Revista 
“Infoplus pentru vecini” către şcoli, 
licee şi diferite instituţii din oraşul 
Cernavodă: Primărie, Spital, 
Dispensarele Medicale, Bibliotecă, 
Poliţie, Casa de Cultură, Biserici etc.
A urmat prezentarea „Abordarea 

CNE Cernavodă privind pericolele 

naturale (seism, inundaţii, tornade, 

etc.)” realizată de Departamentulul 
Securitate Nucleară, Autorizări şi 
Îmbunătăţire Performanţe.
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Cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Femeii, transmit tuturor doamnelor 

şi domnişoarelor cele mai calde 

urări de sănătate, fericire, împliniri 

profesionale şi personale. 

Un sincer “La mulţi ani” adresez şi 

salariatelor Centralei 

Nuclearoelectrice, le mulţumesc 

pentru activitatea ce o desfăşoară şi 

pentru rezultatele obţinute. 

Talentul, experienţa şi pregătirea 

salariatelor fac cinste organizaţiei 

CNE Cernavodă.   

 

Vă doresc succes în continuare pe 

toate planurile şi o primăvară 

minunată.

Dr. Ing. Ionel Bucur
Director CNE Cernavodă

Relaţii Publice
Expoziţia “Pasiuni ale salariaţilor 
CNE Cernavodă”
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AIEA ( Agenţia
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Energie Atomică
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1956 Primul reactor nuclear francez care va
produce energie electrică, este reactorul G1, cu o 
putere de 40 MWe care este pus în funcţiune la 
Marcoule. Alte două reactoare, G2 şi G3, vor urma
în anul 1959 si respectiv 1960, Ele vor conduce la 
punerea la punct a filierei uraniu natural – grafit –
gaz (GCR), prima filieră aleasă de Franţa. 

1957 La Institutul de Fizica Atomică din Bucureşti – Magurele, la 31 iulie 1957, intră în funcţiune
primul reactor nuclear de cercetare românesc. România devenea în acest fel cea de-a 11 ţară din 
lume care îşi construise un reacor nuclear (apă-apă) de la Magurele, de concepţie sovietică, cu o 
putere de 2 MWt, fluxul maxim de neutroni fiind de 2x10¹³ n/cm²s. Reactorul utilizează apă drept
moderator şi agent de răcire, iar drept combustibil bare de uraniu îmbogăţit (36,6 %) acfoperite
cu o teacă de aluminiu. Reactorul a fost destinat cercetarilor în domeniul nuclear şi producerii de 
radioizotopi pentru medicină.
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Pericolele externe aplicabile CNE Cernavodă au fost 
considerate încă de la alegerea amplasamentului, 
impactul acestora fiind periodic reevaluat pe baza 
datelor specifice colectate prin procesul de 
monitorizare a parametrilor semnificativi 
(temperatură, aer/apă, debit şi nivel Dunăre, direcţie 
vânt şi viteză/ intensitate la rafală, nivel precipitaţii 
lichide/ solide, etc.).
Rezultatele evaluărilor dovedesc că ambele unităţi 
ale CNE Cernavodă îndeplinesc cerinţele de 
securitate nucleară stabilite prin proiect, având 
asigurată o margine de securitate nucleară suficientă 
pentru răspunsul la pericolele externe, care pot să 
conducă la pierderea surselor de alimentare cu 
energie electrică sau la pierderea apei de răcire, 
existând proceduri de răspuns adecvate de operare 
în condiţii anormale (APOP), inclusiv pentru 
evenimente aflate în afara bazelor de proiect.

În ultima parte a şedinţei au avut loc discuţii, din care 
s-au desprins următoarele idei:
�S-a discutat despre răspunsul CNE Cernavodă la 
pericole „voite”, respectiv stare de razboi. Planul şi 
Sistemele de protecţie fizică ale centralei sunt 
proiectate pentru a opri orice pătrundere 
neautorizată pe amplasament şi se colaboreaza cu 
organele statului (Jandarmeria, Armata, Poliţie, SRI) 
pentru orice situaţie ce poate deveni periculoasă din 
acest punct de vedere. În acest scop sunt organizate 
exerciţii periodice comune, CNE Cernavodă/ 
Autorităţi pentru răspuns la cazuri extreme.
�S-au cerut informaţii referitoare la pregătirea 
mijloacelor de transport şi intervenţie în caz de 
urgenţă. Acestea se află pe amplasament şi folosirea 
lor face parte din scenariile exerciţiilor periodice 
pentru răspuns la urgenţă. Se are în plan ca la 
Unitatea 5 să se organizeze un Centru de Control al 
Urgenţelor pe Amplasament, unde vor fi relocate 
mijloacele de intervenţie PSI, grupurile electrogene 
mobile şi alte echipamente destinate intervenţiilor la 

urgenţă.

�S-a analizat lista cu propuneri de tematici pentru  
şedinţele CICC din anul 2015, care a fost aprobată, cu 
adaugarea unei teme referitoare la “Răspunsul la 
urgenţă – componenta medicală”.
�În şedinţă s-a aprobat propunerea de completare a 
componenţei CICC cu Instituţia: Unitatea Specială 72 
Jandarmi Protecţie Instituţională “Anghel Saligny” 
Cernavodă, reprezentată de dl. col. Catrangiu Daniel.

CICC ...continuare din pagina 1
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Continuare în nr. ur��tor

1979 Marchează intrarea în funcţiune la Institutul de Cercetări Nucleare, 
a unui reactor TRIGA, reactor de cercetare şi incercări materiale, realizat
în cooperare cu firma General Atomic (SUA).  Principalele caracteristici
ale reactorului TRIGA  sunt: fluxul înalt de neutroni în canalele
experimentale, marea disponibilitate pentru implementarea rapidă a 
unor experimente şi pentru producerea de radioizotopi.

1980 În România, fabricarea combustibilului nuclear de tip CANDU a început în 1980 în cadrul
unei staţii pilot a IRENE – Pitesti. Pentru asigurarea unei producţii la scară industrială, această
instalaţie pilot a fost extinsă la scară industrială.
Pentru retehnologizarea şi autorizarea fabricii ca furnizor calificat de combustibil CANDU6, s-
a încheiat în anul 1993 un contract cu firmele canadiene AECL şi ZIRCATEC.
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BLAJ LUCIAN
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Componenţa Consiliului de Informare şi Consultare a Comunităţii

GEORGESCU 
VALENTIN 

Dispensar Veterinar
Saligny

DUMITRASCU 
ADRIAN SEBASTIAN
Politia Cernavoda

FALCESCU GEORGE
Ocolul Silvic 
Cernavoda

În scopul unei abordări cuprinzatoare a consultării comunităţii, CNE Cernavod� a decis in mai 2011 să
completeze programul de comunicare şi consultare a comunităţii prin înfiinţarea Consiliului de Infor�are şi 

Consultare a Co�unit�ţii (CICC). Consiliul este format din cetăţeni ai oraşului Cernavodă şi ai comunelor 
Saligny şi Seimeni, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale şi membri ai diferitelor instituţii care 
sunt interesaţi de aspectele legate de centrala nucleară.



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

CNE Cernavodă
Str. Medgidiei nr. 2; 
905200, 
Cernavodă, România,
Fax (+40) 0241 239 052
Tel (+40) 0241 801 602

““““INFOPLUS PENTRU INFOPLUS PENTRU INFOPLUS PENTRU INFOPLUS PENTRU 
VECINIVECINIVECINIVECINI”””” va fi publicată
trimestrial pentru vecinii
CNE Cernavodă
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Expoziţia “Pasiuni ale Salariaţilor CNE Cernavodă”, organizată în holul 
Pavilionului 2/ intrarea A, a continuat tradiţia organizării de expoziţii prin 
Programul de Comunicare, Relaţii Publice şi Imagine. 
Expoziţii similare au fost organizate pe temele: fotografii inedite, tablouri, 
felicitări şi mărţişoare realizate de copii sau modelism.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) este o organizaţie creată ca parte a sistemului ONU, în 
1957, şi acţionează ca punct focal global pentru cooperarea internaţională în domeniul nuclear, asistând 
statele membre în planificarea şi utilizarea ştiinţei şi tehnologiei nucleare în scopuri paşnice şi facilitând 
transferul de tehnologii pentru susţinerea dezvoltării economice şi sociale a statelor membre.  AIEA este 
condusă de un Director general, în prezent ambasadorul Yukiya Amano, care a fost reales, în septembrie 2013, 
pentru un nou mandat de 4 ani. Organele de decizie ale AIEA sunt Conferinţa Generală şi Consiliul 
Guvernatorilor. Conferinţa Generală este compusă din toate statele membre şi se reuneşte o dată pe an, în 
septembrie, aprobă raportul anual, bugetul, cererile de aderare şi alege membrii Consiliului Guvernatorilor.
Consiliul Guvernatorilor supraveghează activităţile curente ale Agenţiei, este compus din 35 de state membre, 
alese pe principiul rotaţiei geografice şi se reuneşte în mod normal de cinci ori pe an (martie, iunie, 
septembrie-înainte şi după Conferinţa Generală, decembrie), sau mai des, în situaţii speciale. Consiliul 
Guvernatorilor adoptă programul bianual al Agenţiei şi face recomandări Conferinţei Generale privind bugetul 
AIEA şi rapoartele de activitate ale Agenţiei pe diferite domenii.
Secretariatul AIEA este compus din şase departamente: cooperare tehnică, energie nucleară, siguranţă şi 
securitate nucleară, management, ştiinţe şi aplicaţii nucleare, garanţii.
Profilul României

România a devenit stat membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică din aprilie 1957. Din 1972, a 
intrat în vigoare Acordul comprehensiv de garanţii cu AIEA, consolidat prin semnarea Protocolului Adiţional, în 
2000. România a început implementarea sistemului integrat de garanţii AIEA din iunie 2007.
România are un profil foarte activ în cadrul AIEA, a făcut parte din Consiliul Guvernatorilor în perioada 2008-
2010 şi a deţinut funcţia de Preşedinte al Conferinţei Generale în 2011. Prezenţa în Consiliul Guvernatorilor şi 
deţinerea funcţiei de Preşedinte al Conferinţei Generale au presupus o implicare sporită a României în 
activităţile AIEA şi participarea la procesul decizional privind activitatea curentă şi orientările de viitor ale 
Agenţiei. Cu prilejul reuniunii Consiliul Guvernatorilor din 6 octombrie 2008, România a fost desemnată în 
funcţia de vicepreşedinte al Consiliului. În această calitate, ţara noastră a coordonat cu succes dezbaterile pe 
buget. La data de 22 septembrie 2009, Consiliul Guvernatorilor a decis suspendarea regulii de procedură care 
prevede imposibilitatea deţinerii mandatului de Vicepreşedinte în doi ani consecutivi, România fiind aleasă 
pentru încă un an în această poziţie, gestionând consultările privind Strategia pe Termen Mediu 2012-2017 a 
AIEA.
România a fost aleasă la 19 septembrie 2011 în poziţia de Preşedinte al Conferinţei Generale a Agenţiei 
Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), care s-a desfăşurat în perioada 19-23 septembrie 2011, la Viena. 
Conferinţa Generală este cel mai important for decizional al AIEA. Alegerea în această funcţie reprezintă o 
recunoaştere a calităţii contribuţiei României la activităţile din ultimii ani în cadrul AIEA, în special prin cele 
două mandate consecutive de vicepreşedinte al Consiliului Guvernatorilor în intervalul 2008-2010, precum şi 
prin procesele de negociere a Strategiei AIEA pe Termen Mediu 2012-2017 şi adoptare a bugetului Agenţiei 
pentru ciclul 2010-2011.


