O echipă de profesioniști, cu o puternică cultură de securitate, determinată să obțină rezultate
excelente în topul mondial al centralelor nucleare.

INFOPLUS PENTRU VECINI

Rezultatele Opririi Planificate
U1OP20
În data de 6 august 2020, ora 5:00, Unitatea 1
a fost conectată la Sistemul Energetic Naţional,
finalizând cu succes oprirea planificată, după
un efort susţinut al personalului din toate
departamentele centralei.
Deși au fost multe provocări cu toții am găsit
mijloacele de a le depăși și soluționa eficient.
Pe tot parcursul opririi planificate personalul
centralei și colaboratorii au fost mobilizați total,
au demonstrat pasiune și energie în a arăta că
suntem o echipă puternică cu rezultate bune.
Conectarea Unităţii 1 la Sistemul Energetic
Naţional a fost realizată după 47 zile de oprire
planificată pe care s-a constituit bugetul,
finalizându-se peste 10000 de activităţi
planificate şi 1149 activități suplimentare.
În acest număr
Rezultatele Opririi Planificate a
Unității 1
Măsurile luate de CNE în
contextul pandemiei COVID-19
Vizita Primului Ministru al
României, domnul Ludovic
Orban la CNE Cernavodă

Activitățile din această oprire sunt cuprinse în
222 planuri de lucru și 31 modificări de proiect
și fac parte din programele de:
 mentenanță preventivă și corectivă;
 inspecții obligatorii;
 testări obligatorii;
 implementare de modificări de proiect.
MULŢUMIM ECHIPEI
COLABORATORILOR!
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Grija față de angajați, grija față de
comunitate
Încă de la începutul pandemiei, CNE Cernavodă a analizat și a luat toate măsurile
de protecție astfel încât personalul centralei să lucreze în condiții de siguranță. Cea
mai mare parte a lucrătorilor care își desfășoară activitatea pe platforma CNE
Cernavoda, fac parte din comunitatea orașului Cernavodă. Dorința tuturor este ca
atunci când un angajat se întoarce acasă, respectiv în comunitate, să se întoarcă
sănătos și să vină la serviciu fără temeri.
Până acum, pentru prevenirea împrăștierii infecției cu COVID-19, la CNE
Cernavodă s-au efectuat 4034 teste rapide și PCR, pentru personalul propriu și
colaborator, cât si pentru personalul instituțiilor din orașul Cernavodă cu care
personalul intră în contact frecvent (market etc).
La CNE Cernavodă au fost implementate mai multe măsuri de protecție necesare
în lupta cu virusul COVID-19, măsuri enumerate mai jos.
Măsuri de protecție:
 distanțarea fizică este o măsură comportamentală atât la locul de muncă, cât
și în mijloacele de transport;
 respectarea distanței fizice în toate situațiile cu care se întâlnesc la locul de
muncă și a regulilor impuse pentru spațiile comune (locuri de fumat, vestiare,
săli de mese, săli de ședințe);
 utilizarea facilităților de dezinfecție (săpun/ apă, dezinfectant);
 folosirea echipamentelor de protecție: obligativitatea purtării măștii,
(instrucțiuni ce privesc corectitudinea purtării, frecvența de schimbare, mod
de reutilizare) și a mănușilor de protecție.
Monitorizarea specifică COVID19 a stării de sănătate:
 măsurarea temperaturii corporale a personalului la venirea la serviciu sau de
câte ori este necesar în timpul programului;
 observarea continuă a stării fizice a personalului de către șefii grupurilor de
lucru și de către observatori;
 efectuarea de teste COVID19 prin eșantionare sau în caz de suspiciune.
Igienizare și curățenie:
 obligativitatea igienizării mâinilor înainte de accesarea anumitor spații de lucru;
 igienizarea locului de muncă la schimbul de tură;
 intensificarea activităților de curățenie/ igienizare generală;
 în caz de suspiciune sau caz confirmat se efectuează o igienizare extinsă a
zonei.

2

C E Cernavodă
O echipă de profesioniști, cu o puternică cultură de securitate, determinată să obțină rezultate excelente
în topul mondial al centralelor nucleare.

Vizita Primului Ministru al României, domnul Ludovic
Orban la CNE Cernavodă

În data de 23.07.2020 a avut loc
vizita
premierului
României
pe
platforma CNE Cernavodă.
Prim Ministrul a apreciat în mod
public profesionalismul și implicarea
angajaților.
Domnia Sa a mulțumit personalului
CNE Cernavoda si colaboratori care
în perioada stării de urgență au
asigurat operarea centralei în condiții
de siguranță.
Un alt subiect de interes care a fost
atins în cadrul vizitei a fost planul de
viitor cu privire la retehnologizarea
Unității
1
și
investiția
privind
construcția reactoarelor 3 și 4.
Aceste proiecte vor deschide noi
oportunități pentru cetățenii orașului
și cei din împrejurimi precum crearea
de noi locuri de muncă, creșterea
economică a orașului.
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RELAȚII PUBLICE 2020
În data de 1 august 2020 s-a desfășurat vizita de lucru a Excelenței Sale,
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, domnul Adrian Zuckerman, la CNE
Cernavodă, în contextul dezvoltării parteneriatului strategic dintre state în domeniul
industriei nucleare civile.
Memorandumul de Înțelegere pentru cooperarea în domeniul nuclear civil semnat
anul trecut între România și Statele Unite ale Americii reprezintă un angajament
pe termen lung al ambelor țări menit să faciliteze cooperarea în domeniul
nuclear.
România și Statele Unite ale Americii sunt de asemenea parteneri
în cadrul inițiativei “Nuclear Innovation: Clean Energy Future (NICE
Future)” înființată în anul 2018 în cadrul forumului Clean Energy
Ministerial, inițiativa dedicată promovării rolului energiei nucleare
în construirea unui viitor cu emisii reduse de carbon, prin
stimularea inovației și a cooperării între statele care operează
centrale nucleare.
Domnul Adrian Zuckerman a vizitat Unitatea 2 și
a purtat discuții cu managementul Nuclearelectrica.

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

CNE Cernavodă
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