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� Sedinta s-a deschis cu specificarea faptului ca de curand a fost finalizata 
Oprirea Planificata a Unitatii 2, care s-a desfasurat in conditii de siguranta, 
fara evenimente nedorite si cu 23 de ore mai devreme fata de planificare, desi 
numarul de activitati a fost destul de mare (peste 9000 de activitati).  

� Discutia a continuat cu informatia ca va fi emisa o Hotarare de Guvern prin 
care SNN, impreuna cu alte societati din domeniul energetic, vor fi listate la 
bursa, prin emiterea a 25 de milioane de actiuni care vor fi scoase spre 
vanzare. Pot cumpara actiuni institutii, companii mari, persoane fizice, chiar si 
salariati SNN.  

� Procesul de listare la bursa demarat, va conduce la mai multa transparenta, 
deschiderea catre toti ce vor detine actiuni, angajament din partea celor ce 
iau decizii. Banii obtinuti din vanzarea actiunilor vor fi folositi pentru investitii/ 
dezvoltari ulterioare. 

� In continuare s-a aprobat ordinea de zi a sedintei: 
 

Punct # 1: Aprobare minuta de sedinta precedenta (implementare observatii, 
remarci, etc.); 
Minuta de sedinta din data de 9.04.2013, a fost aprobata in unanimitate. Aceasta 
a fost postata pe site-ul CNE Cernavoda, www.cne.ro. 
 

Punct # 2: Prezentarea actiunilor implementate de Biroul Relatii Publice – CNE 
Cernavoda. 
 
Actiune 1/ 11.06.2013 

Includerea in subiectele CICC a unei teme referitoare la abordarea CNE 
Cernavoda privind pericolele naturale (seism, inundatii, tornade, etc.).  
Responsabil: Luminita Stanciu (GRP)           
A fost introdus un nou subiect in lista cu temele de discutii pentru urmatoarele 
intalniri CICC din anul 2013. 
 
Actiune 2/ 11.06.2013  

CNE Cernavoda va oferi un raspuns Primariei Seimeni privind proiectul 
sistemului de irigatii. 
Responsabil: LuminiŃa Stanciu (GRP)  
A fost transmisa catre dl. Logofatu Gabriel, Administrator SC Land & Buildings 
Real Estate SRL, scrisoarea cu numarul 1064, privind “Acordul CNE Cernavoda 
pentru prelevarea din canalul de evacuare apa de racire Valea Seimeni a unui 
debit de apa pentru irigatii”. 
 
Actiune 3/ 11.06.2013 

Introducere pe Ordinea de zi a capitolului: Actiuni comune CNE Cernavoda – 
Primarie. 
Responsabil: Luminita Stanciu (GRP) 
Capitolul a fost introdus în Ordinea de zi.  
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� In cadrul programului de comunicare si imagine, la CNE Cernavoda au avut loc 

vizite de informare/ tehnice; 
� Vizita de informare a unui grup de elevi de la Liceul Dunarea Galati 

(11.04.2013); 
� Vizita de informare a unui grup de elevi ai Liceului C.A. Rosetti, 

Constanta (15.04.2013); 
� Vizita de informare a elevilor clasei a VII-a, Liceul “Anghel Saligny” 

Cernavoda (17.04.2013);  
� In data de 25.04.2013 a avut loc la CNE Cernavoda vizita tehnica a 

reprezentantilor SC FONDUL PROPRIETATEA SA; 
� In data de 26.04.2013 a avut loc la CNE Cernavoda vizita tehnica a 

reprezentantilor Larsen & Toubro Ltd; 
� In perioada 22 – 23.04.2013 a avut loc la CNE Cernavoda vizita tehnica 

a reprezentantilor China Nuclear Power Engineering Company; 
 
Referitor la vizita WANO, s-a specificat ca in luna octombrie a acestui an CNE 
Cernavoda va fi evaluata de specialisti in domeniul nuclear din toata lumea, care 
vor observa activitatile CNE Cernavoda si ne vor clasifica, in functie de rezultate, 
in topul centralelor nucleare din lume. Chiar si in timpul Opririi Planificate o 
echipa de specialisti au evaluat activitatile specifice opririi. 
 
Vizita de evaluare este foarte importanta pentru CNE Cernavoda, tinta fiind de a 
fi recunoscuti/ confirmati ca printre cele mai bune centrale nucleare din lume. 
 
Punct # 3 Topic CICC: Prezentarea “Managementul situatiilor de urgenta – 
Raspunsul la urgente medicale sau incendii la CNE Cernavoda” a cuprins 
urmatoarele capitole: 
 
� Structura Organizatorica pentru Situatii de Urgenta a Centralei formata din 

Unitatea de Comanda, Personalul Camerei de Comanda Principala, Echipa de 
Raspuns la Urgenta, Personalul Suport de Interventie si Responsabilul cu 
Informarea Publicului. 

� Raspunsul la incendii gradat in functie de amploarea incendiului: 
� faza 1: Grupul de interventie al CNE Cernavoda; 
� faza 2: Grupul III de interventie al Pompierilor Miliari Cernavoda; 
� faza 3: Unitati ale Pompierilor Militari din Judetul Constanta (Medgidia, 

Harsova, Constanta) si din judetele vecine (Ialomita, Tulcea). 
� Raspunsul la Urgente Medicale gradat in functie de amploarea urgentei 

medicale: 
� faza 1: Grupul de interventie al CNE Cernavoda si personalul Policlinicii 

CNE Cernavoda;  
� faza 2: Personalul Spitalului Orasenesc Cernavoda (Aria de 

Decontaminare din cadrul Spitalului Orasenesc); 
� faza 3: Personalul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta (Aria de 

Decontaminare din cadrul Spitalului Judetean); 
� faza 4: Personalul Spitalului de Urgenta Bucuresti. 



 

 

   

                                                                     Sucursala CNE Cernavoda 

Strada Medgidiei nr.2; 905200, Cernavoda, Romania, Tel +4 0241 239 340÷346; Fax +4 0241 239 266 

E-mail: conducere@cne.ro; Registrul comertului: J13/3442/2007; Cod fiscal: R 22554619/12.10.2007 

www.nuclearelectrica.ro, www.cne.ro 

 
� Exercitiul Anual de Urgenta Radiologica pe Amplasament “BRUMAR 2012”, 

din 16 noiembrie 2012 in care a fost implicat personalul de pe 
amplasamentul CNE Cernavoda, personalul Policlinicii CNE Cernavoda si 
personalul Spitalului Orasenesc Cernavoda. 

� Principalele obiective ale exercitiului: 
� raspunsul la un incident medical cu mai multi raniti contaminati 

(inclusiv activarea facilitatii de decontaminare de la Spitalul Orasenesc 
Cernavoda); 

� evacuarea intregului personal de pe amplasamentul CNE Cernavoda; 
� comunicarea pe parcursul situatiei de urgenta in cazul in care o parte 

dintre facilitatile de comunicare ar fi indisponibile; 
� raspunsul la un accident sever la Unitatea 2 a CNE Cernavoda. 

� Prezentarea materialului video de la acest exercitiu, imaginile prezentand 
inclusiv momentele decontaminarii ranitilor la Spitalul Orasenesc; s-a 
concluzionat ca exercitiul a fost un succes, pregatirea cadrelor medicale a 
fost temeinica, atitudinea personalului implicat in exercitiu a fost 
corespunzatoare. 
 

Punct # 4 Discutii 

S-au desprins urmatoarele idei si actiuni:  
� In timpul desfasurarii exercitiilor de anvergura, s-a remarcat ca exista 

neconcordante in organizarea lor la nivelul orasului (primarie, politie,etc.). 
    S-a stabilit ACTIUNEA 1: Organizarea unui exercitiu in acest an, in care    
     simularea sa includa si implicarea Primariei si Politiei Cernavoda. Exercitiile  
     pot fi efectuate si cu implicarea cetatenilor dintr-o anumita zona a orasului. 
    Responsabil: Vasilica Simionescu - CNE Cernavoda. 
� ACTIUNEA 2: Organizarea unei intalniri CNE Cernavoda – Primaria 

Cernavoda pentru detalierea exercitiilor.  
 Responsabili: Vasilica Simionescu - CNE Cernavoda, Mirela Mandru –    
 Primaria Cernavoda. De asemenea s-a stabilit ca d-na Mirela Mandru sa fie  
 invitata in CICC pe topic, atunci cand sunt in agenta subiecte privind  
 raspunsul la urgente. 

� ACTIUNEA 3: Efectuarea unui studiu de piata pentru gasirea unei solutii de 
afisaj (panou care sa prezinte stiri, parametri de mediu, etc.) 

    Responsabil: Luminita Stanciu - CNE Cernavoda 
� Referitor la pastilele de iodura de potasiu: au existat probleme in procurarea 

unor pastile noi (cele existente la CNE Cernavoda si la Primaria Cernavoda 
sunt aproape de expirare) din lipsa de furnizori (furnizorii ce au raspuns 
cererii de oferta solicita o cantitate foarte mare - peste 600.000 bucati). 
Procedura de achizitie a fost reluata.  Pe viitor, s-a sugerat ideea ca achizitia 
sa fie facuta in comun (Primarie – CNE Cernavoda). 

� CNE Cernavoda a reiterat deschiderea fata de comunitate, inclusiv cu ajutor 
de echipamente de urgenta, functie de necesitati, prioritati, disponibilitati. 
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� Referitor la parcarea din fata blocului A1 (proprietatea CNE Cernavoda), s-a 

specificat faptul ca in urmatoarea saptamana (17.06.2013) se vor deschide 
ofertele firmelor ce au aplicat pentru executia parcarii. 

� Prin Hotarare de Consiliu Local, Primaria Orasului Cernavoda a fost de acord 
cu preluarea Internatului Liceului Energetic, pe langa alte obiective. Este 
necesara insa si de o Hotarare de Guvern pentru transferul obiectivelor, iar  
pana la acea hotarare, internatul va fi in patrimoniul SNN. Primaria doreste 
sa infiinteze in acel internat scolar un centru pentru copiii cu dizabilitati, CNE 
Cernavoda fiind de acord cu acest proiect, insa doar daca infiintarea acestui 
centru nu afecteaza structura de rezistenta a cladirii (nu se fac modificari de 
proiect) si activitatile nu aduc profit. 

� Referitor la termoficare: PT 46 (langa cimitir), documentatia este finalizata si 
trimisa la ANRE.  

    S-a stabilit ACTIUNEA 4: Organizarea unei intalniri CNE Cernavoda –  
     Primaria Cernavoda pentru stabilirea unui grafic de lucru, astfel incat  
     lucrarile de extindere termoficare (CNE Cernavoda – agent primar, Primaria  
     – agent secundar) sa fie executate in paralel si finalizate impreuna. 

    Responsabil: Cristinel Rosu - CNE Cernavoda 
� Referitor la Centrul de Instruire Tineret, intrucat in perioada imediat 

urmatoare este asteptata vizita dlui vicepremier Liviu Dragnea, s-a stabilit ca 
se va insista atat asupra acestui subiect cat si asupra necesitatii demararii 
lucrarilor la Unitatile 3 si 4. 

 
Sedinta Urmatoare:  

Membrii CICC se vor reuni in luna septembrie 2013. 
 
 
L. Stanciu 
Relatii Publice                                                                    


