CNE CERNAVODA
CONSILIUL DE INFORMARE SI CONSULTARE A COMUNITATII (CICC)
TERMENI DE REFERINTA
In scopul unei abordari cuprinzatoare a consultarii comunitatii, CNE Cernavoda a decis
sa completeze programul de comunicare si consultare a comunitatii prin infiintarea
Consiliului de Informare si Consultare a Comunitatii (CICC). Consiliul este format din
cetateni ai orasului Cernavoda si ai comunelor Saligny si Seimeni, reprezentanti ai
organizatiilor non-guvernamentale si membrii ai diferitelor institutii care sunt interesati
de aspectele legate de centrala nucleara.
Acest document stabileste domeniul de activitate si procedurile administrative ale
Consiliului de Informare si Consultare a Comunitatii (CICC).
1.0 Scopul si activitatile CICC
Consiliul de Informare si Consultare a Comunitatii (CICC) sprijina CNE Cernavoda sa
identifice si sa raspunda in mod eficient la intrebarile, preocuparile si interesele
comunitatii, in legatura cu activitatea CNE Cernavoda. De asemenea, Consiliul are
urmatorul scop:
 identifica problemele si preocuparile, interesele comunitatii;
 ofera pentru CNE Cernavoda consultatii, sfaturi, opinii asupra asteptarilor
comunitatii in toate zonele/ domeniile de interes legate de activitatea CNE
Cernavoda;
 defineste actiunile pe care membrii sai le considera necesare pentru a putea
imbunatati in mod continuu activitatile de pe amplasament si pentru a contribui
la o mai buna comunicare, colaborare intre CNE Cernavoda si comunitatea
locala;
 asigura consultatii, sfaturi, opinii asupra activitatilor de comunicare ale CNE
Cernavoda catre comunitate privind efectele de mediu, economice si sociale ale
exploatarii centralei asupra comunitatii;
 furnizeaza date, informatii pentru evaluarile de mediu legate de CNE Cernavoda;
 participa la vizitele efectuate pe amplasamentul CNE Cernavoda care sunt
relevante pentru comunitatea locala;
 la anumite intervale de timp intocmeste si publica un raport privind activitatile
Consiliului de Informare si Consultare a Comunitatii (CICC);
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 lucreaza cu alte organizatii de consultare legate de industria nucleara
(ROMATOM, AREN, etc), intr-un mod care sa maximizeze distribuirea
informatiilor si sa minimizeze duplicarea lor.
Consultatiile, sfaturile, opiniile Consiliului se concentreaza pe, dar nu se limiteaza numai
la urmatoarele subiecte:


Efectele exploatarii centralei nuclearoelectrice asupra mediului, sanatatii,
securitatii comunitatii;



Activitatile de management a deseurilor pe si in afara amplasamentului centralei
nuclearoelectrice;



Noile tehnologii si tendinte in energetica nucleara sau alte forme de energie care
pot implica amplasamentul CNE Cernavoda.

In cadrul CICC nu se discuta sau comenteaza probleme politice, decizii politice
atit la nivel central cit si local.
De asemenea, nu se discuta sau comenteaza activitatea autoritatilor locale sau
problemele sociale ale comunitatii.
2.0 Componenta Consiliului de Informare si Consultare a Comunitatii (CICC)
Pentru ca CICC sa fie unul reprezentativ privind opinia comunitatii, participarea ca
membru va fi una cat mai larga, dar astfel incat sa nu fie afectata eficienta acestuia.
Astfel, vor fi incluse persoane care pot sau nu sa fie membri ai organizatiilor comunitatii.
Membrii vor fi recrutati in special din Cernavoda dar vor include si membri din localitatile
din imediata vecinatate: Saligny, Seimeni.
In recrutarea membrilor care reprezinta anumite organizatii, conducatorul acesteia va
stabili persoana (si un inlocuitor) care va reprezenta organizatia. Aceasta numire va fi
facuta cu consultarea conducerii CNE Cernavoda. Reprezentantii acestor organizatii vor
comunica si preocuparile celor pe care ii reprezinta in cadrul sedintelor Consiliului de
Informare si Consultare a Comunitatii (CICC) si, de asemenea, vor impartasi feedbackul CICC cu acestia.
Membrii selectati din publicul larg vor fi persoane care au aratat interes pentru
activitatile publice ale comunitatii si pentru rolul centralei nuclearoelectrice in viata
comunitatii. CICC sau facilitatorul CICC si conducerea CNE Cernavoda pot recomanda
cetateni din public pentru participarea ca membri. De asemenea, cetatenii se pot autorecomanda.
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Desi este putin probabil ca toate categoriile de cetateni sa poata fi reprezentate in
Consiliu in acelasi timp, se anticipeaza ca, in decursul timpului, reprezentanti ai acestor
categorii vor face parte din CICC.
CICC va fi alcatuit din aprox. 30 membri ale caror preocupari interfereaza cu existenta
si activitatea CNE Cernavoda:


cetateni ai orasului Cernavoda si ai comunelor Saligny si Seimeni;



reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale;



reprezentanti ai administratiei locale;



reprezentanti ai institutiilor importante (scoli, politie, spitale, agricultura, culte etc)



reprezentanti ai mediului privat de afaceri.

Membrii Consiliului de Informare si Consultare a Comunitatii (CICC) sunt prezentati in
anexa 1 a acestui statut.
3.0 Rolul membrilor consiliului
Toti membrii consiliului vor fi egali. Membrii vor participa la dezbateri pentru a se
asigura ca pozitia lor sau pozitia organizatiei pe care o reprezinta este inteleasa. In
acelasi timp, membrii se vor respecta reciproc, fie ca sunt sau nu de acord asupra unor
probleme. Membrii vor actiona in vederea furnizarii catre CNE Cernavoda a unor
consultari, opinii sau sfaturi constructive, gata de a fi aplicate in practica.
In scopul garantarii ca CICC reflecta o gama cuprinzatoare de interese ale comunitatii,
este de asteptat ca membrii sau supleantii sa participe la toate sedintele. Daca se
constata ca absenta repetata a unui membru limiteaza posibilitatea CICC de a-si derula
activitatea eficient, facilitatorul CICC poate cere membrului respectiv sa se retraga sau
inlocuirea acestuia.
La sfarsitul fiecarei sedinte, membrii vor face o analiza a acesteia si vor consemna toate
posibilitatile de imbunatatire a procesului. De asemenea, CICC anual va face evaluari
ale procesului de consultare pentru ca CICC sa functioneze la cel mai eficient nivel
posibil.
4.0 Rolul CNE Cernavoda
Centrala nuclearoelectrica Cernavoda va asigura:
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corespunzator si la timp astfel incat Consiliul sa poata asista si sprijini CNE
Cernavoda pentru a desfasura o actiune in mod corespunzator;
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expertiza de exploatare si cea stiintifica din resurse interne pentru a sprijini
activitatea Consiliului; CNE Cernavoda se va stradui sa asigure resurse
profesionale pentru a sprijini activitatea Consiliului atunci cand este necesara
expertiza;



luarea masurilor necesare pentru ca persoanele din CNCAN sau din alte
autoritati importante, sa participe la sedinte/ adunari pentru a raspunde la
intrebarile CICC atunci cand CNE Cernavoda nu este organizatia in masura
sa dea raspunsurile necesare;



participarea la dezbateri in scopul gasirii solutiilor si pentru a atinge
obiectivele companiei si ale comunitatii;



folosirea Consiliului ca pe un un organism de sondaj cu privire la
obiectivitatea si continutul comunicarilor;



furnizarea catre Consiliu a feedback-ului in legatura cu deciziile luate si cu
progresul acestora, precum si referitor la desfasurarea activitatilor;



organizarea sedintelor si asigurarea logisticii necesare.

5.0

Recomandari si activitati de informare

5.1

Recomandari catre CNE Cernavoda

CICC va transmite directorului CNE Cernavoda opinii si recomandari. Este de preferat
sa existe comunicari directe, fata in fata intre Consiliu si reprezentantii conducerii CNE
Cernavoda in ceea ce priveste recomandarile si feedback-ul. Atat recomandarile din
partea CICC cat si raspunsurile din partea conducerii CNE Cernavoda vor fi
documentate, sustinute in procese verbale.
Concluziile CICC trebuie sa indeplineasca votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor.
Facilitatorul CICC si conducerea CNE Cernavoda sunt responsabili pentru recrutarea
de noi membrii ai CICC.
5.2

Relatia CICC cu publicul larg

Activitatea CICC va fi de interes pentru publicul larg si pentru diverse grupuri de
interese.
Mass-media, precum si populatia, vor fi informate exclusiv prin comunicate de presa
sau prin intermediul website-ul public al SN Nuclearelectrica/ sectiunea CNE Cernavoda
www.nuclearelectrica.ro .
Odata aprobat de membri, minuta de sedinta a CICC va fi postata pe website-ul public
al SN Nuclearelectrica/ sectiunea CNE Cernavoda www.nuclearelectrica.ro .
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In afara sedintelor/ adunarilor, membrii sunt liberi sa comenteze cu privire la CNE
Cernavoda, dar vor face acest lucru in nume personal. Comentariile publice atribuite
CICC trebuie aprobate inainte de membri.
La anumite intervale, CICC va elabora un raport catre comunitate si CNE Cernavoda
privind activitatile CICC. Acesta va fi publicat pe website-ul public al
SN Nuclearelectrica/ sectiunea CNE Cernavoda www.nuclearelectrica.ro
5.3

Relatia cu mecanismele de consultare existente

CICC recunoaste ca pot exista si alte organizatii si mecanisme de consultare privind
industria nucleara. Uneori, noile initiative creeaza noi mecanisme de consultare. CICC
va lucra cu astfel de initiative intr-un mod care sa maximizeze distribuirea informatiei si
sa minimizeze dublarea acesteia.
6.0

Desfasurarea sedintelor

6.1

Frecventa

Membrii CICC se vor reuni de cca 4 ori pe an. In afara de lunile opririlor planificate,
consiliul se intalneste in a treia marti a fiecarei ultime luni din trimestru, la Centrul de
Recreere din Campusul CNE Cernavoda (cu exceptia cazului cand se hotaraste
altceva).
6.2

Coordonarea

Sedintele sunt coordonate de catre un facilitator. Acesta este o persoana care detine
cunostinte din domeniul nuclear, putand proveni din organizatii de profil (de ex.
ROMATOM, AREN), din mediul universitar etc.
Facilitatorul CICC va asigura servicii de coordonare/ organizare, cu sprijinul
personalului administrativ asigurat de CNE Cernavoda.
Facilitatorul CICC va reprezenta atat interesele membrilor Consiliului cat si pe cele ale
CNE Cernavoda, fara preferinte (partinire).
6.3

Minute de sedinta

Facilitatorul CICC impreuna cu CNE Cernavoda va desemna o persoana (secretar) care
va consemna discutiile. Minutele de sedinta vor reflecta toate parerile exprimate de
catre membri, inclusiv pozitiile minoritatii. Minutele de sedinta nu vor pune comentariile
in sarcina unei anume persoane sau grup, decat daca persoana sau grupul solicita in
mod expres acest lucru. Minutele de sedinta vor rezuma discutiile si vor raporta despre
gama de opinii oferite de membri.
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Minutele de sedinta vor fi distribuite tuturor membrilor in acelasi timp, cu cel putin cinci
zile inainte de urmatoarea sedinta. Se asteapta ca membrii sa analizeze dinainte
minutele de sedinta si sa comenteze asupra lor la urmatoarea sedinta.
Notificarile de sedinte si minutele de sedinta ale CICC vor fi postate pe website-ul
public al SN Nuclearelectrica/ sectiunea CNE Cernavoda www.nuclearelectrica.ro .
Secretarul CICC are urmatoarele responsabilitati:


coordonarea pregatirilor pentru sedinte impreuna cu personalul desemnat al
CNE Cernavoda;



pregatirea agendelor pentru toate sedintele CICC si pentru grupurile de lucru, in
dezbatere cu membrii CICC si CNE Cernavoda;



coordonarea intalnirilor/ sedintelor CICC si pe cele ale grupurilor de lucru;



mentinerea contactului cu membrii si cu CNE Cernavoda pentru a garanta ca
procesul se deruleaza conform asteptarilor;



asistarea expertilor tehnici care sa elaboreze materiale de prezentare inteligibile,
fara limbaj/ terminologie tehnica specifica si care sa raspunda nevoilor
membrilor;



intocmirea, aprobarea si distribuirea la timp a minutelor de sedinte;



elaborarea rapoartelor sub indrumarea CICC si/ sau ale grupurilor de lucru;



colaborarea cu CICC pentru a mentine un plan de lucru/ activitate;



asigurarea realizarii eficiente a agendelor pentru sedintele CICC.


6.4

Grupuri de lucru

Daca este cazul, CICC poate stabili grupuri de lucru pentru a se ocupa de probleme
specifice. Acestea vor fi compuse din cativa membrii ai CICC, dar se poate, cu
aprobarea CICC, ca numarul de membri sa creasca cu persoane din exterior care au
abilitati specifice din domeniul discutat.
La incheierea unui proiect sau a unei recomandari, fiecare grup de lucru va prezenta
acest proiect sau aceasta recomandare intregului CICC pentru analiza si discutii, fie in
cadrul unei sedinte in plen a CICC, fie prin feedback intre sedinte.
Grupurile de lucru nu vor face recomandari direct centralei nuclearoelectrice. Orice
raport final sau recomandare vor fi trimise de CICC catre CNE Cernavoda.
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7.0

Conflict de interese

Membrii CICC vor identifica problemele in legatura cu care ei pot intra in conflict de
interese. Atunci, CICC va stabili daca conflictul este de asa natura incat membrii ar
trebui sa nu participe la discutii. CICC poate lua orice masuri suplimentare considerate
necesare pentru a face fata situatiei declarate a fi un conflict de interese.
8.0

Alte precizari

Calitatea de membru este voluntara. Membrii CICC nu vor fi indemnizati (platiti/
compensati) pentru timpul petrecut la realizarea si desfasurarea activitatilor CICC.
CNE Cernavoda va asigura conditiile si baza materiala pentru desfasurarea intilnirilor si
a sedintelor de lucru.
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ANEXA 1
Membrii Consiliului de Informare și Consultare a Comunitații (CICC)

Nume/ Prenume
NEGOITA LIVIU
CIULEI GEORGE
CIRJALI SERIF
SERBAN MITICA
BEIU ION
RADULESCU LUCIAN
COSTIN NINA CATALINA
MARINESCU NICOLAE
NANCIU GEORGIANA
MENASAN INGY SELMA
ZACRETCHI LUMINITA
SPONOCHE MARIUS
GEORGESCU VALENTIN
BISOG MIRELA
TRANTU IOTA PANAIT
LUPU MIHAIL
GHENTA LAURENTIU
POPA DANIEL
TARSANOAGA COSTEL
CIRCIUMARESCU VICTOR
LIVIU DAN
ANGHELESCU ANTON
PINDIC ADRIAN
ILIE MARIN
DUMITRESCU CORALIA
MIRZAC SILVIU
POPA VIORELA
NAE VALENTIN
STANCIU LUMINITA
ROSU CRISTINEL
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Organizatia
PRIMARIE CERNAVODA
CONSILIER PRIMARIE CERNAVODA
PRIMARIE CERNAVODA
PRIMARIE SEIMENI
PRIMARIE SALIGNY
UTILITATI PUBLICE
LICEUL TEORETIC „A. SALIGNY”
LICEUL TEHNOLOGIC AXIOPOLIS
SCOALA NR.1
SCOALA GENERALA SEIMENI
REGINA MARIA - CMU
SPITALUL TERITORIAL CERNAVODA
DISPENSAR VETERINAR SALIGNY
OCOLUL SILVIC CERNAVODA
VINEX MURFATLAR SRL
BISERICA ORTODOXA SF. ANDREI
BISERICA ROMANO-CATOLICA
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
POLITIE ORAS CERNAVODA
UNIUNEA PENSIONARILOR
ASOCIATIA CIVICA VIITOR
AGIA
UNITATEA MILITARA 0495 CERNAVODA
ELCOMEX I.E.A. SA CERNAVODA
GENERAL CONCRETE
UTI GRUP S.A.
UNIFY CO LTD SRL
CNE CERNAVODA
CNE CERNAVODA
CNE CERNAVODA
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