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De-a lungul întregului proces de producere a energiei nucleare, CNE Cernavodă aplică o 
politică de transparenŃă şi deschidere către public, prin comunicarea constantă a rezultatelor 
obŃinute, a rapoartelor de monitorizare a mediului şi a investiŃiilor menite să crească
performanŃa şi securitatea nucleară.

CNE CERNAVODCNE CERNAVODĂĂ ––
ÎÎN TOPUL CENTRALELOR NUCLEARE DIN LUMEN TOPUL CENTRALELOR NUCLEARE DIN LUME

Rezultatele obŃinute de CNE Cernavodă în ultimii ani au consacrat 
centrala în rândul celor mai performante centrale nucleare din lume. 
Astfel, potrivit statisticilor internaŃionale recente, Unitatea 1 - CNE 
Cernavodă se situează la nivelul lunii iulie 2011 pe poziŃia 5 în topul 
unităŃilor nucleare din lume, având un factor de capacitate mediat pe 
ultimii trei ani de peste 96%.

Unitatea 2 de la CNE Cernavodă urmareşte îndeaproape performanŃele UnităŃii 1, înregistrând un 
factor mediat pe ultimii trei ani de 93%. În baza aceloraşi statistici internaŃionale, U1 este pe 
poziŃia 1 iar U2 pe poziŃia 7 în topul CNE din Europa. 

Cu ambele unităŃi în TOP ZECE din Europa şi cu o unitate în 
TOP 10 din lume, CNE Cernavodă demonstrează că obŃine 
rezultate remarcabile care se susŃin pe termen lung. În anul 
2010, CNE Cernavodă cu cele două unităŃi în operare a livrat 
o cantitate de 10.704.751 MWh în Sistemul Energetic 
NaŃional, asigurând astfel aproximativ 20 % din consumul 
naŃional de electricitate.   

Aceste rezultate s-au obŃinut în condiŃii de securitate pentru populaŃie, mediu şi personalul 
centralei. Astfel, nu s-a înregistrat niciun eveniment de deversare în mediu de substanŃe 
periculoase, iar doza colectivă înregistrată la CNE Cernavodă se situează considerabil sub 
valorile medii multianuale întregistrate la nivel mondial pentru centralele de acelaşi tip.

Aceste rezultate deosebite se datorează performanŃelor manageriale, 
lucrului în echipă şi bunei pregătiri a personalului, a vastei 
experienŃe de operare şi rigurozităŃii în respectarea standardelor de 
securitate nucleară şi eficienŃă economică. CNE Cernavodă
reprezintă un model de eficienŃă economică coroborat cu menŃinerea 
unui înalt standard în protecŃia mediului şi a populaŃiei.
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ÎÎÎÎn vederea unei abordări cuprinzătoare a 
consultării comunităŃii, CNE Cernavodă a 
decis să completeze programul de 
comunicare şi consultare a comunităŃii 
prin înfiinŃarea Consiliului de Informare 
şi Consultare a ComunităŃii (CICC). 

Consiliul va fi format din cetaŃeni ai 
oraşului Cernavodă şi ai comunelor 
Saligny şi Seimeni, reprezentanŃi ai 
organizaŃiilor non-guvernamentale şi
membri ai diferitelor instituŃii care sunt 
interesaŃi de aspectele legate de centrala 
nucleară.

Astfel, CNE Cernavodă a realizat o 
propunere de statut care stabileşte 
domeniul de activitate şi procedurile 
administrative ale CICC. 

Documentul va fi dezbătut şi revizuit la 
anumite intervale de către Consiliu şi de 
către CNE Cernavodă.
Această iniŃiativă a fost prezentată în 
şedinŃa din data de 04.10.2011.

Scopul înfiinŃării CICC este de a
identifica problemele , îngrijorările,
interesele  comunităŃii şi de a oferi
pentru CNE Cernavodă consultaŃii, 
sfaturi, opinii asupra aşteptărilor 
comunităŃii în toate zonele/ domeniile de 
interes, în vederea îmbunătăŃirii în mod 
continuu a activităŃilor de  pe 
amplasament şi pentru a contribui la 
bunăstarea comunităŃii.

Asteptăm propuneri de înscriere în 
Consiliul  de Informare şi Consultare a 
ComunităŃii (CICC).

Dr. Ing. Ionel Bucur
Director CNE Cernavodă
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Liceul Decebal 
ConstantaVizita grup din 

partea Primariei 
orasului Cernavoda

Seminar
AIEA

Garda Nationala 
de Mediu

În perioada iulie-septembrie 2011,  
la CNE Cernavodă în cadrul

Programului “Uşi Deschise” s-au
derulat 33 de vizite de informare

şi documentare, la care au 
participat peste 317

de vizitatori.

Universitatea 
din Pitesti

Institutul Tehnic Statal 
“Luigi Galvani” din Italia

ACTIVITĂłI DE INFORMARE DERULATE

�Seminarul “Equipment Qualification Programme in Nuclear 
Power Plants” organizat de AgenŃia InternaŃională pentru Energie 
Atomică (AIEA) şi CNE Cernavodă. (04-06.07.2011);

�Vizita de informare a reprezentanŃilor SC. FONDUL
PROPRIETATEA SA (03.08.2011);

�Vizita de lucru a reprezentanŃilor Gărzii NaŃionale de Mediu 
(04.08.2011);

�Vizita de informare a unui grup din partea Primăriei oraşului 
Cernavodă (04.08.20110);

�Vizita de informare a delegaŃiei Ambasadei Canada (05.08.2011);

�Vizita de documentare  a delegaŃiei Ambasadei României în 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlanda de Nord (17.08.2011);

�Vizita de documentare a reprezentanŃilor SNC- LAVALIN Nuclear 
(27-28.09.2011);

�Vizita de informare a reprezentanŃilor consortiului coreean BKB 
(28.09.2011);

�Comunicate şi Informări pentru mass-media.

FEMEILE DIN FEMEILE DIN NUCLEARNUCLEAR (WIN)(WIN)

WIN este o asociaŃie mondială a femeilor
care lucrează în domeniul energiei
nucleare. WIN este o organizaŃie globală
ce sprijină şi încurajează femeile care 
lucrează în industria nucleară.  Are în 
prezent 2500 de membri în 68 de Ńări. 
Una din activităŃile organizate de WIN România în acest an este 
participarea în cadrul Simpozionului InternaŃional SIEN 2011, cu 
seminarul pe tema “HOW TO COMMUNICATE NUCLEAR SAFETY 
ISSUES”. Obiectivul WIN este de a contribui la informarea obiectivă a 
publicului asupra energiei nucleare.


