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I. Denumirea proiectului 

„EXTINDEREA AMPLASAMENTULUI DEPOZITULUI INTER-MEDIAR 

DE COMBUSTIBIL ARS SI CONTINUAREA CONSTRUIRII 

MODULELOR TIP MACSTOR 400" 

Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) si 

continuarea construirii modulelor tip MACSTOR 400 - intră sub incidenţa HG 

nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare, fiind încadrat în Anexa 

2 – Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluarii 

impactului asupra mediului, la pct. 13. a) „Orice modificări sau extinderi, altele 

decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute in anexa 

nr. 1 sau in prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, 

care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului". 

 

 

II. Titular 

II.1. Numele companiei 

Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. 

 

II.2. Adresa poştală 

Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. (SNN SA): Bucuresti, Sector 1, 

Strada Polona nr. 65 

Sucursala CNE Cernavoda: Judeţul Constanţa, oraş Cernavodă, Str. 

Megidiei nr.2 

 

II.3. Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de 

internet 

SNN SA CNE Cernavoda 

Tel: +4021.203.8200 Tel: +40241.801.001 

Fax: +4021.316.9400 Fax: +40241.239.266 

Pagina Web: www.nuclearelectrica.ro Pagina Web: www.cne.ro 

E-mail: office@nuclearelectrica.ro E-mail: mciorciog@cne.ro 

 

II.4. Numele persoanelor de contact 

Adrian Cojanu – Inginer Sef Departament Dezvoltare Investitii – email: 

acojanu@cne.ro, Tel: +40.241.802.016 

 

mailto:acojanu@cne.ro
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II.5. Director/manager/administrator 

SNN SA CNE Cernavoda 

D-na Daniela Lulache – Director 

General SNN SA 

Dl. Serban Nicusor Marian – Director 

Sucursala CNE Cernavoda 

Tel: +4021.203.8200 Tel: +40.241.801.001 

Fax: +4021.316.9400 Fax: +40.241.239.266 

Pagina Web: www.nuclearelectrica.ro Pagina Web: www.cne.ro 

E-mail: office@nuclearelectrica.ro E-mail: mciorciog@cne.ro 

 

II.6. Responsabil pentru protecţia mediului 

Coordonator Grup Management Mediu CNE Cernavoda – Irina Florenta 

Marin – email: fmarin@cne.ro, Tel: +40.241.801.505, Fax: +40.241.239.266 

 

 

III. Descrierea proiectului 

 

Prezentul Memoriu de prezentare a fost intocmit in baza informatiilor 

puse la dispozitie de Beneficiar. 

Mentionam faptul ca Memoriul de prezentare a fost elaborat conform 

continutului cadru al memoriului de prezentare din Anexa nr. 5 la Ordinul Nr. 135 

din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului 

asupra mediului pentru proiecte publice şi private si s-a tinut cont si de unele 

solicitari din Minuta de sedinta desfasurata in 31.03.2014 la MMSC avand nr. 

inregistrare 115265 / OP / 16.04.2014.  

 

III.1. Rezumatul proiectului 

Prezentul Memoriu este elaborat pentru Extinderea amplasamentului 

Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) si continuarea 

construirii modulelor tip MACSTOR 400. 

Depozitul Intermediar de Combustibil Ars – DICA existent este amplasat in 

incinta CNE Cernavoda, la extinderea acestuia s-a tinut cont de amplasarea 

depozitului DICA existent, solutia optima fiind evident de extindere a suprafetei 

acestuia, avand in vedere spatiul disponibil. 

Prin implementarea noii strategii de dezvoltare pe termen lung a DICA şi 

autorizare în perspectiva prelungirii duratei de funcţionare a Unităţilor 1 şi 2 cu 

încă un ciclu de funcţionare de 30 ani se identifică următoarele modificări majore 

vis-a-vis de documentaţia tehnică ce a stat la baza Acordului de Mediu nr. 

2058/22.02.2002 emis de Inspectoratul de Protecţie a Mediului Constanţa: 

 extinderea amplasamentului DICA prin al 4-lea şir de module de depozitare 

intermediară a combustibilului ars, respectiv majorarea suprafeţei la circa 

31.000 mp 

mailto:fmarin@cne.ro
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 majorarea numărului de module tip MACSTOR de la 27 la 30 module, din 

care 9 module tip MACSTOR 200 şi 21 module tip MACSTOR 400; 

 construirea modulelor tip MACSTOR 400 în locul modulelor MACSTOR 

200 începând cu modulul nr. 10 de pe şirul 2; 

 creşterea numărului de fascicule de combustibil ars care pot fi stocate în 

modulele de tip MACSTOR, de la 324000 la 612000 fascicule combustibil 

ars. 

Accesul la DICA extins se face din drumuri de acces existente. 

Amplasamentul DICA este imprejmuit cu doua garduri pozitionate la 8 m 

distanta intre ele, este prevazut cu poarta de acces pentru trailer, cu cele 4 siruri de 

module, cladirea Corp Control Acces si o zona a transformatoarelor. Pe langa 

drumul de acces de pe platforma DICA, sunt prevazute si porti de intrare/iesire 

pentru personal si masini. 

Reteaua de drumuri de pe platforma DICA cuprinde atat drumurile dintre 

sirurile de module, cat si drumuri de legatura si platforme necesare pentru 

asigurarea circulatiei si manevrelor trailerului ce transporta la module containerul 

in care se gaseste cosul cu fascicule de combustibil ars. 

Pe platforma DICA este amplasata o macara portal care deserveste primul sir 

de module, urmand ca si urmatoarele siruri de module ce urmeaza a fi construite sa 

fie prevazute cu cate o macara portal care sa asigure manipularea containerului in 

care este transportat cosul cu fascicule de combustibil ars, de pe trailer la cilindrii 

fiecarui modul. Modulele MACSTOR sunt constructii paralelipipedice din beton 

armat in care sunt inglobati cilindrii care contin cosurile cu fascicule de 

combustibil ars. 

Modulele MACSTOR 200 au dimensiunile 8,10 m x 21,6 m x 7,50 m si 

inglobeaza 20 de cilindri dispusi vertical pe 2 randuri. 

Modulele MACSTOR 400 au dimensiunile 12,95 m x 21,94 m x 7,60 m si 

inglobeaza 40 de cilindri dispusi vertical pe 4 randuri. 
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III.2. Justificarea necesităţii proiectului 

Prezenta documentatie se realizeaza pentru obtinerea unui nou Acord de 

Mediu pentru extinderea cu 3 module a celor 27 de module tip MACSTOR 200 

aprobate prin Acordul de Mediu nr. 2058/22.02.2002 si inlocuirea modulelor tip 

MACSTOR 200 cu module tip MACSTOR 400, incepand de la modulul 10 pana la 

modulul 30. 

Capacitatea bazinului de combustibil uzat (BCU) a fost proiectata pentru 

cca. 10 ani de functionare a centralei, la un factor mediu de incarcare anual de 

80%. 

Totusi, inca de la inceput, centrala a mentinut un factor de incarcare mai 

mare si rata sporita de acumulare a combustibilului ars a determinat necesitatea 

unei capacitati suplimentare de stocare. 

In perioada 1998 - 2000, s-au efectuat analize privind tehnologiile utilizate 

pe plan mondial pentru suplimentarea capacitatii de stocare a combustibilului ars 

pe amplasamentul CNE. S-a ajuns la concluzia ca stocarea uscata este 

tehnologia cea mai avantajoasa pentru asigurarea unei capacitati 

suplimentare de stocare a combustibilului ars, utilizand materialele existente pe 

plan local. 

Principiul de baza al sistemelor de stocare uscata se rezuma la: “Stocarea 

combustibilului ars pentru o perioada de minimum 50 de ani, in conditii de 

securitate nucleara atat pentru personalul operator si populatie, cat si pentru 

mediul inconjurator”, prin: 

 asigurarea de bariere de confinare a combustibilului fata de mediul ambiant 

(in afara tecii combustibilului); 

 indepartarea caldurii reziduale a combustibilului stocat, prin convectie 

naturala a aerului; 

 asigurarea zonei de stocare fata de fenomene exterioare (naturale si induse 

de om); 

 asigurarea unei protectii biologice corespunzatoare. 

Depozitul Intermediar de Combustibil Ars are rolul de a extinde capacitatea 

de stocare a combustibilului ars de la CNE Cernavoda peste capacitatea Bazinului 

de Stocare Combustibil Uzat (BCU), existent la centrala. 

Punerea în funcţiune a unităţilor nucleare de la CNE Cernavodă - Unitatea 

nr. 1 în 1996 şi Unitatea nr. 2 în 2007 - a determinat necesitatea realizării şi punerii 

în funcţiune a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) pentru 

asigurarea stocării intermediare a combustibilului ars iradiat din reactor după 

perioada de stocare temporară a acestuia în Bazinul de Combustibil Uzat (BCU) 

existent în fiecare unitate nuclearoelectrică, conform actelor normative emise de 

Comisia Natională de Control a Activitătilor Nucleare, (CNCAN), a 

recomandărilor IAEA şi a practicilor internaţionale privind managementul 

combustibilului ars rezultat din operarea unităţilor nuclearoelectrice tip CANDU. 
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În prezent, conform proiectului iniţial, pe amplasamentul şi suprafaţa 

autorizate pentru construcţia DICA, este prevazută amplasarea unui număr de 27 

de module tip MACSTOR 200, dispuse pe trei şiruri (7 module pe primul şir şi 

câte 10 module pe Şirurile 2 şi 3). 

Soluţia intermediară de stocare a combustibilului la CNE Cernavodă este 

bazată pe sistemul de stocare uscată de tip MACSTOR (Modular Air-Cooled 

STORage) dezvoltat de către AECL şi realizat la CNE Gentilly, sistem bazat pe 

folosirea modulului de stocare MACSTOR 200 care la nivelul anului 2000 

reprezenta una dintre cele mai moderne şi mai avantajoase soluţii de depozitare. 

În octombrie 2013 a fost emis de către CNE Cernavodă documentul cod: IR-

35370-006/Rev.1 în care a fost stabilită strategia de dezvoltare pe termen lung a 

DICA şi autorizare în perspectiva prelungirii duratei de funcţionare a 

Unităţilor 1 şi 2 cu încă un ciclu de funcţionare de 30 ani, precum şi soluţia 

care trebuie implementată pentru mărirea capacităţii de stocare a 

combustibilului ars.  

În acest sens, începând cu modulul nr. 10 - al treilea de pe şirul 2, se are 

în intenţie construirea modulelor tip MACSTOR 400 care au o capacitate 

dublă de stocare fascicule de combustibil ars faţă de modulele tip MACSTOR 

200. Documentul a fost aprobat de Comisia Naţională pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare (CNCAN) cu scrisoarea nr. 50620/22.11.2013. 

Soluţia pe care se bazează este aceea a eficientizării utilizării 

amplasamentului actual alocat DICA prin modificarea proiectului intial ce 

prevedea module de depozitare MACSTOR 200 şi trecerea la varianta MACSTOR 

400, dezvoltată în urma colaborării dintre AECL, Korea Hydro& Nuclear Co. 

(KHNP) şi Nuclear Environment Technology Institute (NETEC). 

Avand in vedere cele prezentate mai sus este necesara marirea depozitului 

existent prin extinderea suprafetei alocate initial pentru MACSTOR 200 cu o 

suprafata existenta in zona depozitului DICA in functiune, rezultata din proiecul 

pentru MACSTOR 400, inclusiv cu cresterea numarului de module. 

 

Tabel comparativ MACSTOR 200 – MACSTOR 400 
Parametru  MACSTOR 200  MACSTOR 400  

Perioada minimă de răcire în 

bazinul de combustibil iradiat  

6 ani pentru combustibilul de referinţă  

Puterea termică pentru 

fasciculul de referinţă cu grad 

mediu de ardere  

6,08 W  

Puterea termică pentru coşul de stocare:  

Coşul mediu  364,8 Watts  

Coşul "fierbinte"  390,6 Watts  

Durata de viaţă specificată prin 

proiect a structurii  

50 ani  

Dimensiuni  

Lungime(m)  21,64 m  21,95 m  
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Latime (m)  8,13 m  12,95m  

Parametru  MACSTOR 200  MACSTOR 400  

Inaltime(m)  7,5 m  7,60 m  

Capacitate:  

- Numărul de cilindri stocare  20  40  

Configuraţia circuitului de răcire 

cu aer  

- 10 guri de intrare a aerului (câte 5 pe fiecare parte)  

- 12 guri de ieşire a aerului (câte 6 pe fiecare parte)  

Căldura disipată de un modul  73 kW (analizat la 78 kW)  145,9 kW (analizat la 146,7kW)  

Temperatura mediului ambiant  40°C temperatura maxima 

zilnică  

40°C temperatura maximă 

zilnică  

Asa cum rezulta din tabelul comparativ, se poate observa că în afară de 

laţimea şi capacitatea de stocare a modulului MACSTOR 400, nu există diferenţe 

majore faţă de varianta MACSTOR 200, ceea ce conduce la un mod de operare 

identic prin compatibilitatea cu echipamentele deja existente (macara portal, 

container de transfer, ghidaj de încărcare, etc.).  

De mentionat ca dimensiunile si caracteristicile modulului permit ca 

realizarea tranzitiei de la modulul MACSTOR 200 la modulul MACSTOR 400 sa 

nu impuna modificari majore in actuala dispunere a sirurilor de module din cadrul 

DICA. 

 

III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, 

inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar 

(planuri de situaţie şi amplasamente) 

 

In figura de mai jos este prezentata amplasarea DICA in incinta CNE 

Cernavoda. 
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III.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, 

materiale de construcţie etc.) 

 
Propunere preliminara amplasament DICA extins  

 

Amplasamentul aferent DICA, inclusiv extinderea în noua configuraţie, va fi 

format din 30 de module tip MACSTOR. 

Toate modulele sunt construcţii din beton armat. Modulele iniţial prevăzute 

au fost de tip MACSTOR 200 cu dimensiuni (Ix L x h) de 8,10 m x 21,60 m x 7,50 

m şi capacitate de stocare de 12000 fascicule de combustibil ars în fiecare modul.  

Pentru mărirea şi eficientizarea capacităţii de stocare se propune construirea 

de module MACSTOR 400 cu dimensiuni (I x L x h) de 12,95 m x 21 ,94 m x 7,60 

m şi capacitate de stocare dubla comparativ cu MACSTOR 200 . 

Pentru amplasarea celor 30 de module vor fi necesare patru şiruri. 

Ţinând cont că actualul amplasament autorizat asigură construirea a doar trei 

şiruri de module, rezultă că pentru construirea celui de al patrulea şir de module se 

impune o creştere a suprafeţei amplasamentului. 

Din calcule rezultă că suprafaţa amplasamentului DICA se va majora cu 

circa 7000 m2, respectiv de la circa 24000 m2 la 31000 m2 (suprafaţă cuprinsă între 

limitele gardului exterior al DICA). 
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Extinderea amplasamentului se va face intr-o  zona, în care, cota la care se 

găseşte roca de bază – calcar barremian, este suficient de sus pentru a permite 

realizarea fundaţiilor în condiţii tehnico-economice bune. 

 

Descrierea modulelor de stocare 

Fundatia modulelor de stocare 

Modulele de stocare sunt construite pe un subradier din beton armat care 

asigura interfata necesara intre betonul de completare si radierul modulelor. 

Subradierul este construit din beton armat de un metru grosime, avand 

lungimea si latimea cu un metru mai mari decat dimensiunile modulului insusi si 

este prevazut cu 4 sicane de forfecare, cate 2 pe fiecare directie. Radierul asigura 

interfata structurala necesara intre subradier si modul si este prevazut cu patru 

pinteni de forfecare, amplasati in sicanele subradierului, pentru a realiza ancorajul 

orizontal al modulului impotriva alunecarii in cazul aparitiei unui seism. Sistemul 

sicane/ pinteni de forfecare permite, de asemenea, expansiunea termica 

longitudinala si laterala a structurii modulului. 

In timpul constructiei si exploatarii, se verifica periodic tasarea structurii 

modulului. 

Ansamblul modul-subradier este amplasat pe masivul de beton de 

completare, realizat in conditiile date de rezultatele expertizelor geotehnice facute 

pe roca dezvelita la cotele indicate prin proiect (+7.00m, +8.00m, +9.00m). 

Expertizarea rocii a permis stabilirea caracteristicilor locale privind 

capacitatea portanta a acesteia, precum si recomandari specifice necesare 

consolidarii suprafetei de fundare. 

In urma acestor recomandari, toate fisurile au fost deschise si curatate pe o 

adancime de 50 cm si apoi umplute cu beton C12/15 cu agregate de pana la 16 mm 

diametru; suprafata de fundare a fost acoperita cu un strat de beton C12/15 de 10 

cm, treptele dintre diferitele cote fiind prelucrate sub un unghi de 45°. 

Conlucrarea intregii suprafete s-a realizat printr-o plasa de armatura cu 

ochiuri patrate 25/25, din PC52, amplasata la aproximativ 30 cm deasupra 

suprafetei rocii; aceasta plasa de armatura este continua, acoperind si zonele de 

tranzitie. Peste plasa s-a turnat betonul de completare, pana la cota +15.30 mdMB, 

si in continuare subradierul modulelor, pana la cota +16.30 mdMB. 

In timpul executiei primelor module s-a realizat urmarirea comportarii 

structurii la tasari, activitate care se desfasoara pe toata durata de viata a 

depozitului, conform Programului de urmarire a comportarii in timp a 

constructiilor. 

 

Componentele modulelor de stocare MACSTOR 400 

Modulele de stocare sunt structuri monolitice construite din beton armat cu 

densitate normala.  

Cilindrii de stocare sunt suspendati de placa superioara a modulului intr-o 

cavitate comuna de racire. Sistemul pasiv de racire a modulului este constituit din 
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aceasta cavitate, avand o serie de guri de intrare aer localizate la partea inferioara a 

modulului si o serie de guri de iesire aer, localizate la partea superioara a 

modulului. 

Celelalte componente ale modulului sunt: sistemul de reverificare al 

EURATOM/AIEA, conductele de drenaj si ventilare ale cilindrilor, limitatorii 

seismici ai cilindrilor, dopurile de etansare, capacele de protectie, balustrada 

construita pentru securitatea operatorilor si sistemul de paratraznet si impamantare. 

 

Cilindrii de stocare  

Cilindrii de stocare sunt fabricati conform normei de asigurarea calitatii 

NRAC-04 categoria IV pentru DICA Cernavoda – Faza I si, incepand cu Faza a II-

a, s-au executat conform NMC-07. 

Cilindrul de stocare este construit din otel carbon protejat impotriva 

coroziunii prin placare cu zinc la interior si la exterior. Cilindrul de stocare este 

inglobat in betonul planseului superior al modulului si suspendat pana la o mica 

distanta fata de pardoseala modulului. 

La partea superioara cilindrul de stocare este prevazut cu o degajare 

proiectata astfel incat, impreuna cu dopul de protectie biologica (otel carbon 

umplut cu beton armat), un capac metalic si modulul propriu-zis asigura protectia 

biologica a personalului operator. Atat dopul de protectie biologica, cat si capacul 

de inox fac parte din furnitura cilindrului de stocare. 

Capacul metalic precum si partea superioara a cilindrului expusa atmosferei 

sunt executate din otel inox si etansate prin sudare intre ele dupa umplerea 

cilindrului cu  cosurile de stocare; in acest fel este asigurata a doua bariera de 

confinare a sistemului de stocare. Placa de baza a cilindrului de stocare asigura 

spatiul pentru doua goluri in care actioneaza limitatorii seismici, prevenind astfel 

deplasarea laterala a cilindrului. 

 

Materiale de constructii 

Modulul CM-400 este realizat din beton armat cu densitate normala. 

Cimentul Portland tip 50 (nivel scazut de sulfat) are un continut de minim 20% 

cenusa, de furnal, un raport Apa – Ciment de la 0.37 la 0.39, aer antrenat 

6.5%±1.5%, si se umezeste 7 zile pentru a obtine rezistenta minima la compresiune 

de 30 MPa la 28 zile. 

Armatura este in mod obisnuit din otel carbon, se furnizeaza conform CSA 

A23.1 si CSA A23.2 si are o limita de curgere de 400 MPa. 

Toate rosturile de constructie sunt impermeabile, in trepte pentru a preveni 

fluxul de radiatii si localizate astfel incat sa nu fie pe acelasi aliniament cu un rand 

de cilindri de stocare. 

 

Ecranarea 

Principalul material folosit pentru ecranarea CM-400 este betonul cu 

densitate normala. Se foloseste un perete de beton gros de 0,985 m, care, in 
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conformitate cu calculele din documentul de referinta, asigura o reducere a 

debitelor de doza la contact de pana la 25 μSv/h. (doc. 79D-01320-SAR-001) 

Evaluarea acestui debit de doza s-a facut considerand valoarea de proiectare 

a gradului mediu de ardere pentru toate fasciculele de combustibil (7800 

MWd/MTU), mai mare decat valoarea inregistrata pana in prezent la CNE 

Cernavoda. 

Acest algoritm de calcul a fost validat pentru modulul MACSTOR200 de la 

CNE Cernavoda in urma masurarilor de debite de doza gamma (valoare maxima 

masurata de 3,3 μSv/h). 

Debitul de doza gamma va inregistra valoarea maxima atunci cand toate 

cosurile de combustibil ars au fost incarcate in cilindrii de stocare si dopul de 

protectie este in curs de coborare. 

Debitele de doza maxim in jurul unui modul MACSTOR 400 incarcat 

complet este estimat a fi in limita a 25 μSv/h1. 

 

Ecranarea planseului superior 

Grosimea ecranarii din beton a planseului superior pentru CM-400 este in 

mod curent proiectata la 1.14m. 

Ecranarea etajului planseului superior este caracterizata de prezenta 

dopurilor de ecranare a cilindrilor de stocare care se introduc in partea superioara a 

cilindrilor de stocare. Dopurile de ecranare sunt fabricate conic pentru a minimiza 

spatiul dintre dop si cilindru si pentru a facilita introducerea acestora; operațiunile 

de încărcare sunt făcute de la distanță. Chiar si cu o forma conica, fanta inca poate 

permite trecerea radiatiei, in special atunci cand tolerantele si ovalitatea dopului de 

ecranare si a corpului cilindrului de stocare sunt mari. Pentru a minimiza debitul 

dozei de la fanta de insertie, este adaugat la corpul cilindrului de stocare un inel de 

ecranare din otel, acolo unde dopul de ecranare este asezat . Inelul de ecranare este 

alcatuit dintr-un numar de segmente care sunt sudate de corpul cilindrului in timpul 

fabricarii. Solutia proiectata minimizeaza debitul dozei  pe planseul superior. 

Cand dopurile de ecranare sunt schimbate cu dopul provizoriu al 

ansamblului de incarcare si cand dopul provizoriu este indepartat pentru a 

pozitiona containerul de transfer, apare radiatia directa de la partea superioara a 

cilindrului de stocare. 

Intensitatea acestei radiatii variaza in functie de numarul de cosuri de 

combustibil din cilindrul de stocare. 

Inainte ca aceste operatiuni sa fie realizate, operatorii stau in spatele 

containerului de transfer si stau la o anumita distanta de siguranta fata de cilindrul 

de stocare, care este incarcat. Acest transfer al dopului si aceste operatii de 

incarcare a combustibilului dureaza foarte putin, pentru a minimiza dozimetria 

personalului. Mai multe mii de cosuri de combustibil au fost depozitate in 

siguranta folosind aceasta metoda. 

                                           
1 25 µSv/h este valoarea baza de proiect, precum si limita de autorizare 
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Ecranarea peretilor 

Orificiile de intrare și de evacuare ale aerului sunt în formă de labirint pentru 

a minimiza fluxul de radiații spre exterior.  

Debitul de doza datorat radiatiei gamma retroimprastiate a fost evaluat 

pentru zona de admisie a aerului si are o valoare maxima de 10 μSv/h. 

Debitul total de doza (radiatie retroimprastiata + radiatie directa) este ~19 

μSv/h.  

 

 

III.5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus 

III.5.1. Profilul şi capacităţile de producţie 

Obiectivul DICA este format din constructii noi si adaptari ale infrastructurii 

existente la CNE in zona de manipulare combustibil ars, care sa permita realizarea 

tuturor activitatilor specifice pentru stocarea intermediara a combustibilului ars, 

etapa importanta din programul de inchidere a ciclului de combustibil nuclear. 

Principiul de baza al sistemelor de stocare uscata s-ar putea rezuma in: 

“Stocarea combustibilului ars pentru o perioada de minimum 50 de ani, in 

conditii de securitate nucleara atat pentru personalul operator si populatie, cat si 

pentru mediul inconjurator”, prin: 

 asigurarea de bariere de confinare a combustibilului fata de mediul ambiant 

(in afara tecii combustibilului) 

 indepartarea caldurii reziduale a combustibilului stocat, prin convectie 

naturala a aerului 

 asigurarea zonei de stocare fata de fenomene exterioare (naturale si induse 

de om) 

 asigurarea unei protectii biologice corespunzatoare. 

Obiectivul DICA implica trei activitati principale, care se desfasoara in trei 

locuri diferite de pe amplasamentul CNE Cernavoda, dupa cum urmeaza: 

 la bazinul de combustibil uzat (BCU), camera S1-126 (S2-126) din cladirea 

serviciilor U1 (U2), intr-un spatiu de aproximativ 3,0 m in lungul sirului A 

se realizeaza incarcarea combustibilului ars in cosuri de stocare; 

 la Statia de Incarcare Combustibil Ars (SICA) de la U1 sau U2, aflata intr-o 

cladire noua adiacenta BCU, special construita in acest scop se realizeaza 

incarcarea cosurilor de stocare in containerul de transfer si a containerului de 

transfer pe mijlocul de transport; 

 la Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA), se realizeaza 

stocarea cosurilor cu combustibilului ars; aceste module sunt construite in 

etape pentru a asigura capacitatea de stocare pentru combustibilul ars 

evacuat periodic din BCU, Unitatea 1 si Unitate 2. 

Activitatile principale specifice obiectivului DICA, sunt prezentate mai jos. 
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a) Pregatirea combustibilului ars pentru stocarea uscata - se executa in BCU 

(camerele S1-126, S2-126) si prelungirea acestuia - Extindere Cladire BCU 

Combustibilul ars este transferat din BCU in cosul de stocare, echipament realizat 

din otel inox 304L. Fasciculele  de combustibil ars sunt transferate unul cate unul 

din paletele de stocare existente (pozitie orizontala) si plasate in pozitie verticala in 

cosul de stocare. Incarcarea se realizeaza sub apa, pe o masa suport, dupa care 

cosul se pozitioneaza pe un carucior subacvatic amplasat pe o alta masa suport 

pentru transfer in Statia de Incarcare Combustibil Ars (SICA). 

SICA consta dintr-o incinta asigurata cu protectie biologica gamma si 

neutronica in care se receptioneaza cosul de stocare plin, se decontamineaza cu apa 

demineralizata sub presiune, se usuca, se etanseaza prin realizarea a doua suduri si 

se verifica vizual. Cosul de stocare astfel etansat asigura prima bariera de confinare 

catre mediul ambiant, fara a considera teaca combustibilului. 

Tot in SICA se efectueaza ridicarea si blocarea cosului astfel pregatit in 

containerul de transfer (CT), care va fi transportat la DICA. Containerul de transfer 

asigura protectia cosului cu combustibil ars pe perioada operatiilor de transfer pana 

la coborarea cosului in cilindru. Inspectarea, monitorizarea si asezarea CT pe 

trailerul de transport se efectueaza in camera adiacenta construita in extinderea S1- 

126 (S2-126). 

 

b) Transferul combustibilului ars de la CNE la DICA - se realizeaza cu 

ajutorul unui trailer care preia containerul de transfer continand un cos de stocare 

fascicule si-l transporta la DICA, pe un traseu specific, ce nu are legatura cu 

drumul public. 

 

c) Stocarea intermediara a combustibilului ars - se realizeaza in depozitul 

propriu-zis (DICA). Acesta este de tip modular, permitand constructia etapizata, pe 

masura ce combustibilul ars trebuie transferat din BCU. 

Depozitul a fost proiectat pentru a deservi Unitatile 1 si 2 ale CNE 

Cernavoda si este autorizat in acest moment pentru amplasarea a 27 de module 

MACSTOR 200, pe 3 siruri inegale, fiecare sir fiind prevazut cu un drum de acces 

si deservit de o macara portal.  

Prin prezentul proiect se propune extinderea DICA atat prin marirea 

numarului de module depozitate, de la 27 (aranjate pe 3 siruri) la 30 aranjate 

pe 4 siruri, cat si folosirea incepand cu modulul nr. 10 de module tip 

MACSTOR 400 cu capacitate de stocare dubla. 

In conformitate cu Raportul Informativ IR – 35370 – 006, Rev. # 4, 

Strategia pe termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de 

Combustibil Ars in stare uscata si autorizare in perspectiva extinderii duratei 

de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN SI MMSC este 

mentionat: 

Pentru asigurarea spatiului de stocare a fasciculelor de combustibil uzat 

obtinute din functionarea unitatilor U1, U2, U3 si U4 cu 2 cicluri de viata vor fi 
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necesare 53 de module tip MACSTOR, respectiv 9 module MACSTOR200 si 44 

module tip MACSTOR 400. Astfel pentru depozitarea combustibilului ars rezultat 

din functionarea U3 si U4 (daca se vor realiza) si prelungirea duratei de viata 

acestora, exista posibilitatea extinderii pe amplasament, printr-un posibil viitor 

proiect de extindere a DICA. 

Tinand cont de natura terenului de fundare si de spatiul necesar este posibila 

construirea unui numar de 49 de module MACSTOR din cele 53, iar pentru 

celelalte 4 module care nu se incadreaza in zona buna de fundare existe suficient 

spatiu in imediata vecinatate a amplasamentului DICA extins. In aceasta situatie va 

fi necesara realizarea unui nou studiu geologic, si daca va fi necesar se va proiecta 

o noua solutie de fundare 

 NOTA: In situatia in care Unitatile 3 si 4 nu se vor mai construi, sau daca 

pentru stocarea combustibilului uzat provenit din acestea, entitatea care va 

asigura operarea unitatilor U3 si U4 va propune solutii alternative, prezentul 

document va fi revizuit astfel incat sa reflecte situatia la momentul respectiv 

(numarul total de module se va reduce corespunzator situatiei).” 

Raportul documenteaza strategia de dezvoltare pe termen lung a Depozitului 

Intermediar de Combustibil Ars si este destinat prezentarii catre CNCAN si catre 

MMSC (in prezent MMAP) a modului in care SNN are in vedere rezolvarea 

problemei stocarii intermediare a combustibilului uzat, provenit din functionarea 

Unitatilor 1 si 2, precum si varianta de stocare a combustibilului uzat provenit din 

functionarea Unitatilor 3 si 4. 

Strategia privind extinderea DICA a fost dezvoltata luandu-se in calcul doua 

ipoteze: 

1. Tot combustibilul uzat, rezultat pe intreaga perioada a celor doua cicluri de 

functionare, de 210.000 EFPH, este stocat pe amplasamentul DICA; 

2. Incepand cu 2061 combustibilul stocat pana la acea data in DICA va fi 

transferat treptat in Depozitul Geologic Final.  

Raportul Informativ IR – 35370 – 006, Rev. # 3 si Rev. 4, Strategia pe 

termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars in stare 

uscata si autorizare in perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 

armonizata cu observatiile CNCAN si MMSC (in prezent MMAP) a fost aprobat in 

urma analizarii de catre CNCAN si de catre Consiliul Tehnico-Economic si 

Stiintific al Societatii Nationale NUCLEAR ELECTRICA S.A.  
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III.5.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe 

amplasament (după caz) 

Sistemul de stocare MACSTOR, ales pentru stocarea combustibilului ars de 

CNE Cernavoda, consta din module de stocare localizate pe amplasament si dintr-o 

serie de echipamente folosite pentru pregatirea pentru stocare si transferul 

combustibilului ars la DICA. Principalele activitati de pregatire, transfer si stocare 

propriu-zisa a combustibilului, precum si principalele echipamente folosite in 

timpul procesului tehnologic vor fi descrise in cele ce urmeaza. 

 

Pregatirea combustibilului pentru stocare 

Activitatile de pregatire a combustibilului pentru stocare sunt facute in BCU. 

Fascicolele de combustibil sunt transferate din tavile de stocare din bazin in cosul 

de stocare. Echipamentele de manipulare combustibil folosite pentru operatiile de 

transfer sunt formate din mesele de lucru din bazin, scule diverse de manipulare si 

echipamente de ridicat. 

Odata umplut, cosul este inspectat, deplasat sub terminalul conic al Statiei de 

Incarcare Combustibil Ars (SICA) si ridicat din BCU in SICA. In SICA, 

combustibilul este uscat si cosul este etansat prin sudare. 

In timpul operatiilor de pregatire a combustibilului pentru stocare sunt 

folosite urmatoarele echipamente si unelte de manipulare combustibil: 

 Cosul de stocare combustibil ars 

 Podul rulant din BCU  

 Componente auxiliare in BCU (mese de lucru in BCU, dispozitiv de 

basculare, masa rotativa, etc.) 

 Echipamente de manipulare combustibil 

 Statia de Incarcare Combustibil Ars (SICA), completata cu terminalul conic 

la partea inferioara, un panou de comanda si control si sisteme auxiliare 

(sistem de ventilare si de uscare combustibil, sistem de alimentare cu energie 

electrica). 

Pentru toate aceste operatii, desfasurate atat in BCU cat si in SICA, sunt 

utilizate, de asemenea, sisteme auxiliare precum: alimentarea cu energie electrica, 

alimentarea cu aer comprimat, sistemul de control al operatiilor care se desfasoara 

la SICA, alimentarea cu apa demineralizata. 

In cele ce urmeaza, Cosul de stocare combustibil ars si SICA vor fi descrise 

mai detaliat. 
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Cosul de stocare combustibil ars 

Parametrii de proiectare ai cosului de combustibil 
POZITIE PARAMETRU 

Material Otel inox tip 304 L 

Inaltimea totala a cosului 556 mm 

Diametrul exterior al capacului 1040 mm 

Diametrul exterior al placii de fund si placii superioare 1,07 m 

Grosimi de tabla: 

 la partea superioara 

 lateral 

 la baza cosului 

 

9,5 mm 

9,5 mm 

19,1 mm 

Greutate (gol) 424 kg 

Cantitatea de caldura reziduala degajata de un cos  
365 W (referinta) 

390,5 W (putere termica maxima) 

Gazul din interiorul cosului Aer 

Umiditate relativa a aerului continut 

40% la 40°C 

1% la 137°C 

19 g apa / 1 kg aer 

Presiunea maxima interna 34 kPa(r) sau 5 psig 

 

Functiile cosului de stocare combustibil ars sunt: 

 sustinerea fasciculelor de combustibil ars; 

 asigurarea primei bariere de confinare a fasciculelor de combustibil. 

Cosul este constituit din subansamblul suport si subansamblul capac, 

proiectate sa fie asamblate prin suduri etanse dupa ce cosul este umplut si 

continutul sau este uscat. 

Ansamblul suport este constituit dintr-o placa circulara de baza, groasa, la 

care este sudat un post central rezistent. Pe acesta se fixeaza un manson, in care se 

angajeaza dispozitivul de agatare cos. Postul central are sase nervuri radiale, de 

intarire, care vor fi prinse de placa de baza. La postul central mai este fixata o 

placa de pozitionare cu   gauri, pentru amplasarea in pozitie verticala a fasciculelor 

de combustibil. O placa din otel expandat este fixata pe fundul placii de baza 

pentru a facilita drenarea si uscarea fasciculelor de combustibil. 

Ansamblul capac este constituit dintr-o placa orizontala, un perete cilindric 

si un set de distantiere sudate de partea superioara a placii. 
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Cos de stocare combustibil ars 

 

Combustibilul uzat, care este stocat in DICA Cernavoda consta din fascicule 

de uraniu natural. Avand in vedere configuratia geometrica de asezare, lipsa 

productiei sustinute de neutroni si mediul de stocare puternic absorbant de neutroni 

(non-moderator), nu exista posibilitatea ca acest combustibil sa devina critic. 

Intrucat operatiile de incarcare a cosului de combustibil se realizeaza sub 

apa, racirea combustibilului este asigurata de sistemul de racire al bazinului de 

stocare al centralei. Odata ce cosul este transferat la depozitul uscat, racirea este 

asigurata, eficient, de sistemul de racire pasiv al modulului MACSTOR. 

Cosul de combustibil este proiectat pentru incarcarile datorate tuturor 

operatiilor de manipulare, presiunilor interioare si exterioare, precum si pentru 

tensiunile datorate caderilor accidentale.  

Presiunea din interiorul cosului este rezultata din cresterea temperaturii 

aerului ramas in interior dupa operatia de uscare a cosului. Analizele arata ca la o 

temperatura de 159°C a cosului, presiunea aerului din cos este sub 34 kPa(g). 

Aceasta presiune a fost luata in considerare la proiectarea cosului; cosul nu 

este nevoie sa fie calificat ca vas sub presiune. 

Solicitarile datorate caderii accidentale reprezinta cele mai mari tensiuni 

aplicate structurii cosului. Cosul trebuie sa-si mentina integritatea structurala 

generala si, de asemenea, trebuie mentinuta capacitatea recuperarii lui din cilindrul 

de stocare, dupa o cadere accidentala. 

Cea mai severa dintre toate posibilitatile de cadere a cosului este caderea 

acestuia peste partea superioara a singurului cos amplasat deja pe fundul cilindrului 

de stocare. Analiza la solicitari dinamice arata ca solicitarile la care sunt supuse 
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sudurile raman sub limitele admisibile; cosul de combustibil isi mentine astfel 

integritatea structurala si este asigurata capacitatea recuperarii lui din cilindrul de 

stocare, dupa o cadere accidentala. 

Integritatea barierei de confinare a cosului de combustibil este realizata prin 

doua suduri de etansare executate si controlate in SICA (pe langa sudurile 

principale efectuate la prefabricarea cosului). 

Sudurile structurii cosului efectuate in timpul prefabricarii sunt executate si 

controlate de catre muncitori calificati, in conformitate cu procedurile omologate 

ale fabricantului, nivelul de asigurarea calitatii pentru executia si controlul acestor 

suduri este NRAC-04, Categoria IV pentru DICA Faza I si NMC-07 incepand cu 

Faza a II-a. 

Calitatea si intregritatea sudurilor de etansare executate pe cos in SICA sunt 

asigurate de un procedeu calificat de sudare executat de sudori pregatiti si 

calificati. 

Materialele, geometria zonelor de imbinare ce vor fi sudate, pregatirea si 

curatirea suprafetelor sunt strict controlate. Procesul de sudare este automatizat 

prin masa rotativa, prin dispozitivul de pozitionare a becului de sudura, printr-un 

sistem modern de furnizare a gazului inert si prin curatirea continua a electrodului. 

Nivelul de asigurarea calitatii pentru executia si controlul nedistructiv a acestor 

suduri este NRAC-04, Categoria IV pentru DICA Faza I si NMC-07 incepand cu 

Faza a II-a. 

Sudurile de etansare sunt monitorizate vizual de catre operator prin circuitul 

video inchis si, de asemenea, se inregistreaza parametrii de sudura pentru fiecare 

cos, necesari viitoarelor rapoarte. Verificarea sudurii (pentru acceptare) se face 

prin inspectie vizuala conform procedurii IDP-NDE-010 (Procedura pentru 

examinarea vizuala a sudurilor de etansare ale cosurilor de stocare combustibil 

uzat) si a criteriilor de acceptare din standardul canadian CSA W59-M1989 

(R2001) “Welded Steel Construction (Metal Arc Welding). Controlul periodic al 

stabilitatii procesului de sudura este asigurat si prin efectuarea unei probe de 

sudura la fiecare 10 cosuri sudate (frecventa care asigura un set de probe pentru 

fiecare cilindru de stocare). 

Aceste probe de sudura sunt controlate vizual si prin procedee de control 

nedistructiv, putand fi supuse in caz de necesitate la teste distructive pentru a 

verifica mentinerea in parametrii a instalatiei de sudura. 

De la inceputul operarii primului depozit de stocare uscata al AECL din 1980 si 

pana in prezent, nu s-a raportat nici un cos care sa-si fi pierdut integritatea barierei 

de confinare. 

 

Statia de Incarcare Combustibil Ars (SICA) 

SICA este folosita pentru uscarea combustibilului ars si pentru sudarea 

pentru etansare a cosului de stocare. 

SICA este alcatuita dintr-o structura de otel inclusa in panouri de otel 

umplute cu plumb, pentru a asigura protectia la radiatii. Ea este instalata pe o placa 
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de baza ancorata pe peretele BCU, si permite intrarea unor conducte de aer, a 

cablurilor electrice si a tevilor de instrumentatie, pentru a asigura desfasurarea 

operatiilor in interiorul SICA. 

Pentru uscarea combustibilului este prevazut un sistem de uscare cu doua 

trepte de functionare, care furnizeaza aer cald si mentine o presiune negativa in 

SICA. 

SICA are o deschidere la partea superioara, prin care cosul etansat (prin 

sudare) este ridicat in containerul de transfer, pentru a fi transferat la modulele de 

stocare. 

Terminalul inferior al SICA este de forma conica, placat cu otel inox umplut 

cu plumb, pentru a se asigura protectia la radiatii, si este asezat sub SICA, deasupra 

BCU. Terminalul este imersat partial in apa din bazin, pentru a asigura protectia la 

radiatii a operatorilor, in timpul cand cosul de stocare combustibil este ridicat din 

apa in SICA. 

In acest terminal exista un sistem de decontaminare prin stropire cu apa 

demineralizata a cosului cu combustibil ars si a sculelor de manipulare a acestuia, 

la ridicarea din bazin. 

Statia de Incarcare Combustibil Ars (SICA) este prezentata in figura 

urmatoare. 

 
 

Transferul combustibilului 

Transportul containerului de transfer incarcat cu cosul de stocare 

combustibil de la SICA la modulele de stocare se face cu ajutorul unui mijloc de 

transport. Pentru incarcarea containerului de transfer al combustibilului pe mijloc 

de transport, este prevazuta o Cladire Adiacenta BCU. Containerul de transfer, 

pozitionat pe SICA, este folosit pentru transferarea cosului afara din SICA. 
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Transportul containerului de la SICA la mijlocul de transport este facuta cu 

ajutorul unui pod rulant din Cladirea Adiacenta. 

Pentru Unitatea 1 la containerul de transfer grosimea plumbului este de 17,8 

cm, iar peretii de otel au 2,5 cm; panourile de plumb sunt acoperite cu panouri din 

polietilena cu densitate mare, avand grosimea de 5,1 cm. 

Din calculele de ecranare a rezultat ca la suprafata peretelui constand 

din plumb, otel si polietilena, debitul dozei (gamma plus neutroni) radial este de 

15 μSv/h, iar debitul dozei axial, de 15-17 μSv/h (mai mic deci decat valoarea 

de proiect, de 25 μSv/h). Calculele s-au efectuat pentru combustibilul de 

referinta, racit 6 ani. 

Pentru Unitatea 2 pentru ecranarea containerului de transfer a rezultat un 

ecran de plumb cu grosime de 17.78 cm, un panou de otel de 1.27 cm si, de 

asemenea, un panou de polietilena de 5.04 cm. 

Debitul de doza de radiatii la suprafata peretului containerului de transfer, 

rezultata din analiza, este mai mica decat 25 μSv/h. 

 

Macaraua portal 

Macaraua portal este folosita pentru manipularea containerului de transfer la 

depozitul propriu-zis.  

 
Macaraua portal ruleaza pe sine si cuprinde un modul de stocare pe toata 

lungimea sa. Sinele de rulare a macaralei portal se intind de-a lungul unui sir de 

module. Macaraua portal are o deschidere mai mare decat modulul, astfel incat sa 

permita pozitionarea vehiculului de transport sub macara la extremitatea unui 

modul. Macaraua are o structura cu profil A si este echipata cu doua palane: un 

palan principal de 30 t si un palan auxiliar de 10 t. Cele doua palane sunt folosite 

pentru a ridica containerul de transfer si, de asemenea, pentru ridicarea dopului 

provizoriu de etansare (dopul de incarcare) in timpul pozitionarii acestuia pe 

cilindrul de stocare ce va fi incarcat cu combustibil ars, mentinandu-se astfel o 

ecranare aproape continua in timpul acestei scurte operatii. Palanul auxiliar este, de 
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asemenea, folosit pentru manipularea dopului final de ecranare (protectie) al 

cilindrului de stocare, in timpul inlocuirii acestuia cu dopul provizoriu, precum si 

pentru deplasarea ghidajului de incarcare al containerului de transfer.  

Macaraua portal este proiectata conform perscriptiilor ISCIR R 1-87 si 

fabricata conform normei de asigurarea calitatii NRAC-04 categoria IV (NMC-07). 

Macaraua portal este prevazuta cu cleme antideraiere, care se aplica manual de 

catre operator, atat pentru a asigura macaraua in pozitia de lucru (in timpul 

functionarii), cat si pentru parcarea in siguranta in exteriorul modulelor in timpul 

perioadelor cand nu functioneaza. Aceste cleme impiedica deraierea si posibila 

rasturnare in timpul unui cutremur de nivel DBE. 

Macaraua portal aferenta primului sir de module este calificata seismic la o 

acceleratie pga 0.3g (cf. 79D-76140-SQR-003, rev.0 “Raport Seismic Macara 

Portal 30T-28M”, referinta 4-35). 

Pentru calculul fortelor de rasturnare s-a utilizat un coeficient de siguranta 

(2.4), suplimentar prescriptiei ASME-NOG-1-2004 ”Rules for Construction of 

Overhead and Gantry Cranes” (para.4130; 4136; 4140) si care arata ca macaraua 

are o robustete ce-i asigura o margine seismica de pana la HCLPF= 0.3 x 2.4 = 

0.72g. In plus mecanismele antideraiere montate nu lasa macaraua sa sara de pe 

sine in caz de cutremur. 

Pentru modulele 8 si 9 (de pe sirul al doilea de module) este prevazuta prin 

proiect o macara noua, ce va fi procurata pentru a rezista unui cutremur ce 

corespunde unei acceleratii orizontale la nivelul solului de 0.3 g (similar datelor 

seismice pentru macaraua de pe primul sir), cu asigurarea unei margini seismice de 

HCLPF>0.4g. 

Conform Cap. 8 „Analize de Accident”, caderea macaralei portal este 

posibila doar in cazul unui eveniment aflat cu mult dincolo de bazele de proiectare 

si, in consecinta clasificat in categoria accidentelor severe. Daca acest eveniment s-

ar produce, impactul caderii macaralei portal asupra modulului este mai mic decat 

cel produs de proiectilele generate de tornade si nu ar avea consecinte radiologice. 

Reparatia ar fi una obisnuita in lucrarile de constructii. 

 

Ansamblul dop de incarcare si ghidaj de pozitionare 

Fiecare cilindru de stocare este inchis la partea sa superioara cu un dop de 

ecranare de forma tronconica, dop confectionat din otel umplut cu beton armat. 

Pentru a imbunatati ecranarea in timpul incarcarii cosurilor de stocare 

combustibil, este folosit un ansamblu dop de incarcare (provizoriu). Inainte de 

inceperea operatiilor de incarcare, dopul de ecranare final va fi inlocuit cu acest 

ansamblu dop provizoriu de incarcare. Ansamblul este format dintr-un ghidaj de 

incarcare si un dop de incarcare. Ghidajul de incarcare are un diametru interior 

suficient de mare pentru a permite trecerea cosului de stocare combustibil. 

Ghidajul de incarcare este confectionat din otel umplut cu beton la partea sa 

inferioara si cu plumb la partea de sus. Dopul de incarcare este atasat la ghidajul de 

incarcare prin intermediul suruburilor. Pentru a permite incarcarea cosurilor de 
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stocare combustibil, dopul provizoriu trebuie sa fie dezasamblat de ghidaj prin 

demontarea suruburilor. 

Dopurile permanente ale cilindrilor si ansamblul dop de incarcare au fost 

executate conform normei de asigurarea calitatii NRAC-04 categoria IV pentru 

DICA Cernavoda – Faza I si, incepand cu Faza a II-a, se executa conform NMC-

07. 

Ghidajul de pozitionare consta dintr-un cadru de otel folosit pentru ghidarea 

containerului de transfer, oferind o ecranare suplimentara a operatorilor si 

asigurand pozitionarea corecta a containerului de transfer in timpul operatiilor de 

incarcare. 

Ghidajul de pozitionare si ansamblul dop provizoriu de incarcare sunt 

mutate de la un cilindru de stocare la altul, atunci cand este necesar. Ghidajul de 

pozitionare utilizat la DICA Cernavoda a fost executat in Canada conform normei 

ISO 9001-94, acceptata de AECL ca echivalent al normei CSAZ299.4. 

La partea superioara a modulului de stocare este prevazuta o balustrada care 

protejeaza operatorii impotriva caderii. O portiune a balustradei este deschisa 

temporar pentru a permite intrarea laterala a containerului de transfer peste modul. 

 

Mijlocul de transport 

Mijlocul de transport este un mijloc de transport comercial, cu o suprafata de 

transport potrivita asezarii si ancorarii containerului. Mijlocul de transport este 

prevazut cu posibilitati de decontaminare. Mijlocul de transport are rolul de a 

transfera containerul de transfer incarcat cu cosul de stocare combustibil de la CNE 

(Cladirea Adiacenta) la Modulele de stocare, si de a transfera containerul gol 

inapoi la Cladirea Adiacenta. 

 

Stocarea combustibilului 

Zona de stocare a combustibilului este o incinta imprejmuita, si va fi extinsa 

pentru a include modulele de stocare propuse aranjate intr-o retea de 4 siruri. 

astfel: 

Avand in vedere extinderea propusa se impune o majorare a suprafeţei 

amplasamentului, care din calcule rezultă că se va majora cu circa 7.000 m2, 

respectiv de la circa 24.000 m2 la circa 31.000 m2 (suprafaţa cuprinsă între limitele 

gardului exterior al obiectivului).  

Extinderea amplasamentului se va face intr-o  zona, în care, cota la care se 

găseşte roca de bază – calcar barremian, este suficient de sus pentru a permite 

realizarea fundaţiilor în condiţii tehnico-economice bune. 

In zona de stocare, containerul de transfer este ridicat de pe mijlocul de 

transport cu macaraua portal, deasupra modulului de stocare. Dopul de etansare, 

pozitionat initial pe incinta de stocare, va fi indepartat, containerul de transfer va fi 

pozitionat deasupra cavitatii si cosul va fi coborat in incinta de stocare. Ciclul este 

repetat pana cand incinta de stocare se umple. Dopul de etansare este apoi 
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pozitionat in capataiul incintei de stocare, este sudat, apoi capacul este instalat si 

sudat, completandu-se operatiile de transfer. 

Gardurile care imprejmuiesc zona de stocare sunt amplasate la o astfel de 

distanta fata de modulele de stocare, incat doza datorata radiatiei directe, in 

exteriorul gardului, sa nu depasesca valorile limita admise pentru populatie. 

Pentru protectia fizica a modulului se prevede un sistem de supraveghere si 

control acces, interconectat cu sistemul similar al Platformei CNE Cernavoda. 

Modulul de stocare este prezentat in figura urmatoare 

  
Modul MACSTOR 400 

 

 
DICA MACSTOR 400- Dispunere cilindrii de stocare 

 

Operatiile de incarcare la DICA 

In zona de stocare, se realizeaza mai intai pregatirea pentru realizarea 

operatiilor propriu-zise. Astfel, palanul auxiliar al macaralei portal este folosit 
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pentru a pozitiona containerul de transfer deasupra cilindrului de stocare ce va fi 

incarcat. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare, dopul de protectie al incintei 

de stocare va fi schimbat cu un dop provizoriu. Inelul de incarcare este indepartat, 

pentru a elibera dopul. Liniile de ventilare si drenaj ale incintei de stocare sunt 

mentinute deschise, pentru a asigura ca cilindrul de stocare este drenat. Dupa 

aceste informatii pregatitoare, vor fi facute operatiile principale de incarcare. 

 

Functionarea Sistemului de stocare combustibil uzat  

In timpul perioadei de stocare, operatiile principale constau in prelevarea de 

probe de la fiecare cilindru de stocare, pentru a demonstra ca atat cosul cat si incinta 

isi pastreaza capacitatea de bariera. Placa de acoperire a incintei cu armaturi este 

deschisa si pompa de recirculare este conectata la liniile de drenare si de ventilare. 

Aerul din incintele de stocare va fi recirculat printr-un ansamblu de filtre. Filtrele 

sunt analizate pentru determinarea prezentei radioactivitatii artificiale. Odata 

completate operatiile de prelevare probe, sistemul de monitorare este deconectat, 

armaturile inchise si izolate cu capace, si placa de acoperire asezata peste incinta cu 

armaturi. 
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Indepartarea caldurii reziduale din modulul de stocare 

Caldura produsa de fasciculele de combustibil se transmite prin conductie, 

convectie si radiatie la suprafetele exterioare ale cosului de stocare, fiind apoi 

transferata spre cilindrul de stocare, in principal prin convectie si radiatie. Caldura 

din cilindrul de stocare este disipata prin convectie in aerul din interiorul cavitatii 

modulului si prin radiatie spre suprafetele interioare ale betonului modulului de 

stocare. Un set de guri de intrare si iesire a aerului, asezate sub forma de labirint 

pentru a reduce imprastierea radiatiilor, asigura circulatia, prin convectie naturala, 

a aerului de racire, care intra la baza si iese la partea superioara a cavitatii de 

racire. 

Circuitul de aer este proiectat asigurandu-se redundanta si diversitatea, astfel 

incat sa fie disponibile mai multe deschideri interconectate pe ambele fete ale 

modulului, pentru a mentine o racire adecvata a combustibilului ars stocat; gurile 

de intrare si iesire a aerului sunt protejate cu grile pentru evitarea patrunderii 

corpurilor straine si/sau organismelor mici. 

La DICA Cernavoda temperatura maxima a combustibilului in modulul de 

stocare are urmatoarele valori estimate (temperatura aerului 40°C): 

i) conditii normale: 

157°C + 1,5°C (puterea termica reziduala: 390,5 W/cos) 

ii) la blocarea gurilor de aer de pe aceeasi parte a modulului: 

158,5°C + 10°C = 168,5°C 

La DICA Cernavoda aceasta situatie reprezinta un accident sever. Chiar si in 

acest caz temperatura maxima de proiect (180°C) nu este depasita. 

Proiectul modulului MACSTOR asigura evacuarea efectiva a caldurii din 

combustibilul ars stocat si din structurile de stocare, atat in conditii normale de 

functionare, cat si in caz de accident. 

Pentru a monitoriza evolutia temperaturilor structurii pe timpul stocarii 

combustibilului uzat, la modulul 2 (considerat reprezentativ pentru MACSTOR 

200) s-a implementat un sistem de masurare a temperaturii. 

 

Integritatea barierelor de confinare (cilindrul de stocare si cosul de stocare) 

si protectia impotriva degradarii 

Cilindrii de stocare si cosurile de stocare combustibil reprezinta cele doua 

bariere ingineresti pentru confinarea combustibilului. 

Cilindrul de stocare este o structura din placi de otel carbon sudate si 

proiectata pentru a rezista degradarii. Cilindrul de stocare este in intregime protejat 

impotriva coroziunii prin aplicarea, la fabricatie, a unui strat de acoperire metalic, 

rezistent la coroziune. Cilindrul de stocare este protejat impotriva precipitatiilor 

prin intermediul modulului de stocare; el este incalzit intern de catre combustibilul 

ars stocat, in acest fel reducandu-se rata de coroziune (datorita aerului ce formeaza 

mediul intern ambiant) a suprafetelor cilindrului. Conductele de aerisire si drenaj 

din cilindrul de stocare sunt, de asemenea, protejate la coroziune prin folosirea 

unor tevi de otel carbon cu pereti grosi si strat protector rezistent la coroziune in 
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zona din apropierea cilindrului de stocare si tevi din otel inox in portiunile 

inglobate in beton sau in portiunile externe ale acestor conducte. 

Pentru a verifica integritatea barierelor de confinare (cilindrul de stocare si 

cosurile de combustibil ars stocate in acesta) a fost prevazut un sistem de 

monitorizare a atmosferei cilindrului de stocare si a fost stabilta o limita 

operationala: „Integritatea barierelor de confinare”.  

Sistemul de monitorizare a atmosferei cilindrului este compus dintr-un vas 

de captare a apei, o pompa de aer, un filtru de particule, un filtru de carbune activ 

si o unitate de uscare (filtru desicant cu silicagel), precum si din conductele si 

armaturile necesare. Fiecare dintre cilindri este echipat cu o conducta de aerisire si 

drenaj cu terminatie in afara ecranului de protectie, intr-o cutie de armaturi, unde 

sunt localizate vanele care inchid conductele. 

Prin intermediul acestui sistem, sunt prelevate probe de aer din atmosfera 

cilindrului in vederea detectarii prezentei umiditatii sau a radionuclizilor, conform 

secventei standard de operare SSO-35370-1, periodic (cu frecventa aprobata de 

CNCAN). Pentru prelevarea probelor de aer se conecteaza pompa de aer si filtrele 

la armaturile de aerisire si drenaj ale cavitatii cilindrului de stocare si se recircula 1 

m3 de aer din atmosfera cilindrului. Filtrele si apa retinuta in urma prelevarii sunt 

analizate in Laboratorul Dozimetrie. 

In cazul prezentei umiditatii sau a radionuclizilor artificiali, se repeta 

prelevarile pentru confirmare si evaluare in vederea deciziei. Dupa confirmarea 

neetanseitatii barierelor de confinare, se va actiona conform procedurilor specifice 

pentru aceasta situatie. 

Detectarea umiditatii ar putea indica faptul ca aerul din exterior a patruns 

in cilindrul de stocare, care si-a pierdut capacitatea de confinare. In acest caz, vor 

fi verificate toate sudurile capacului de protectie si dopului de ecranare ale 

cilindrului; daca conditiile de confinare nu pot fi refacute prin repararea sudurilor, 

cosurile cu combustibil ars stocat vor fi mutate intr-un alt cilindru, iar cilindrul 

necorespunzator este abandonat. 

In cazul in care analizele de laborator indica prezenta radionuclizilor 

artificiali in aerul din cilindru, se suspecteaza ca bariera de confinare a unui cos din 

cilindrul de stocare nu mai este intacta. Radionuclizii prezenti pot proveni de pe 

suprafetele elementelor de combustibil din cosul defect sau prin difuzie din 

interstitiul combustibil – teaca al acestor elemente de combustibil. Acesti 

radionuclizii sunt iodul (retinut pe filtrul cu carbune activ) si aerosolii (retinuti pe 

filtrul de particule). 

Verificarea cosurilor din cilindru in vederea confirmarii defectului si izolarii 

cosului defect se face conform procedurii specifice pentru aceasta situatie. 

Verificarea vizuala a fiecarui cos si repararea prin suduri suplimentare a 

cosului suspect se va face in SICA. Daca defectele nu se pot repara, cosul cu defect 

va fi returnat in BCU si redeschis, pentru transferarea fasciculelor de combustibil 

intr-un cos nou. 
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Protectia biologica a modulelor de stocare 

Modulele de stocare sunt prevazute cu un strat gros de beton cu rol de 

protectie biologica cu grosimea minima de 965 mm. Grosimea aleasa pentru acest 

strat de beton cu densitate normala asigura completa atenuare a neutronilor, debitul 

de doza la suprafetele externe ale modulului fiind datorat doar radiatiei gamma. 

Modulul de stocare este proiectat pentru a reduce debitul de doza la o 

valoare mai mica de 25 μSv/h. In cazul in care masuratorile indica valori de debite 

de doze mai mari decat valoarea maxima de proiect, se iau masuri de protectie prin 

ecranare temporara locala si proceduri de exploatare adecvate. 

In ceea ce priveste ecranarea penetratiilor modulului de stocare, portiunile 

externe ale circuitului de intrare si iesire aer sunt echipate cu doua placi axiale de 

ecranare, care asigura reducerea debitului dozei sub 25 μSv/h pentru combustibilul 

calmat 6 ani in BCU. 

 

 

III.5.3. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în 

funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, 

capacitatea 

In figura urmatoare este prezentata schema bloc a principalelor activitati 

necesare pentru transferul combustibilului ars de la CNE Cernavoda Unitatea 1 si 

Unitatea 2 la DICA.  

 

 
 

In continuare vor fi descrise diversele etape ale incarcarii si pregatirii 

combustibilului pentru stocare, adica sudarea cosului de stocare, transferul la 

depozit si incarcarea cosurilor de stocare in modulul de stocare. 
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Durata estimata a procesului tehnologic 

Timpul de procesare a unui cos cu combustibil pentru stocare este de 4 ore, 

asa cum este indicat in tabelul urmator. 

 

Timpul estimat pentru pregatirea si transferul combustibilului 

 PASII PROCESULUI TEHNOLOGIC Timpul mediu estimat 

Operatiile de incarcare a cosului de stocare 2 ore 

Uscarea cosului de stocare in SICA 0,5 ore 

Alte operatii la SICA (asezarea pe pozitie a containerului 

de transfer, sudare, verificari si documentare) 

0,5 ore 

Transferul la DICA 1 ora 

 

Operatiile de incarcare a cosului cu fascicule de combustibil in BCU 

necesita aproximativ 2 ore cu 2 operatori. Operatiile din SICA dureaza mai putin 

de o ora; operatia de uscare a combustibilului dureaza 30 minute, iar restul 

timpului este folosit pentru sudare, asezarea pe pozitie a containerului de transfer, 

verificare si documentare. Transferul la depozitul propriu-zis, incarcarea cosului in 

modulul de stocare si returnarea containerului de transfer in Extinderea Cladirii 

BCU dureaza mai putin de o ora. 

 

Operatii in Bazinul de Combustibil Uzat (BCU U1/ U2) 

Secventa operatiilor necesare pentru pregatirea combustibilului ars pentru 

stocare este urmatoarea: 

1) Se aduce cosul gol cu capac in cladirea BCU. Se separa capacul de 

subansamblul suport cos utilizand scula de manipulare a capacului in afara 

bazinului, suspendata de carligul monoraiului. Se coboara subansamblul 

suport cos pe masa rotativa din bazin utilizand scula manuala lunga de 

manipulare cos. 

2) Se identifica tava care urmeaza sa fie transferata in cos, in conformitate cu 

inventarul fasciculelor din inregistrarile specifice, pentru confirmarea 

caracteristicilor de stocare. 

3) Tava este adusa din BCU, unde era stocata si este asezata pe masa de lucru, 

in dispozitivul de basculare, utilizand scula de manipulare tavi si podul 

rulant. 

4) Se ridica sirul impar de fascicule in pozitia de descarcare, pana cand cele 

12 fascicule ajung in pozitie verticala. Se verifica seriile fasciculelor 

utilizand telescopul subacvatic si se compara cu cele din inregistrarile de 

inventar din lista aprobata pentru transfer. Apoi, fasciculele sunt ridicate 

unul cate unul din dispozitivul de basculare si incarcate in cos, utilizand 

dispozitivul de manipulare a fasciculelor, care este agatat intr-un echilibror 

pneumatic. Masa rotativa este rotita manual, pentru a optimiza distanta 

intre dispozitivul de basculare si locul gol din cos, unde trebuie incarcat 

urmatorul fascicul. 
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5) Cand toate cele 12 fascicule au fost transferate in cos, utilizand scula de 

manipulare tavi, se ridica si se roteste tava cu 180°, dupa care se aseaza la 

loc pe dispozitivul de basculare. Al doilea set de 12 fascicule este rotit 

in pozitie verticala si incarcat in cos, dupa confirmarea faptului ca 

numerele de identificare ale fasciculelor sunt in concordanta cu 

inregistrarile de inventar din lista aprobata pentru transfer. 

6) Tava goala este mutata din dispozitivul de basculare, se aduce o alta tava 

incarcata, si ciclul se repeta pana la umplerea cosului (2,5 tavi). Tavile 

goale se muta intr-o locatie dinainte stabilita, sau se transfera in Bazinul 

de Receptie S-124 pentru refolosire. 

7) Dupa ce cosul a fost incarcat cu fascicule, el este inspectat. Numerele de 

identificare ale fasciculelor sunt verificate independent si comparate cu 

inregistrarile de inventar din lista aprobata pentru transfer. Poate fi verificat 

debitul dozei gamma, pentru a se asigura ca nu au fost incluse in cos 

fascicule cu debit de doza gamma prea mare (fascicule care au o perioada 

de racire mai mica decat cea nominala). Personalul EURATOM / AIEA / 

CNCAN poate sa inspecteze cosul folosind propriul lor echipament, pentru 

a se asigura ca fiecare fascicul este intr-adevar combustibilul care a fost 

iradiat in reactor. 

8) Se aseaza capacul peste cos, apoi cosul se muta de pe masa rotativa pe 

masa de transfer. Se transporta cosul pana sub sasul SICA cu ajutorul mesei 

de transfer si astfel, cosul este adus in pozitia de a fi ridicat in SICA, 

pentru uscarea combustibilului si sudarea cosului. 

In functie de stadiul operatiilor, cosul incarcat cu combustibil poate fi stocat 

temporar in BCU, in asteptarea transferului in SICA. In acest caz, manipularea 

cosului incarcat cu combustibil in BCU se face folosind scula pneumatica de 

agatare, suspendata de noul pod rulant. 

Inspectia fasciculelor este posibila oricand in timpul acestor operatii. 

Toate aceste operatii se fac la minim 4,3 m sub apa. Mentinerea unui strat de apa 

de minim 4,3 m desupra meselor de lucru din BCU reprezinta o limita de 

operare, stabilita pentru asigurarea functiei de protectie radiologica. 

Inregistrarea fasciculelor de combustibil se desfasoara conform 

procedurilor centralei, pentru a indeplini cerintele EURATOM / AIEA 

referitoare la controlul de garantii. 
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Operatiile la SICA 

Pentru pregatirea combustibilului in SICA, sunt necesare urmatoarele 

operatii preliminare: 

 se pune in functiune sistemul de uscare combustibil 

 se verifica sistemul de realizare a sudurilor 

 se verifica functionalitatea containerului de transfer.  

Operatiile principale care au loc la SICA sunt: 

1) Containerul de transfer gol este coborat pe SICA, utilizand podul rulant 

din Extinderea Cladirii BCU; pozitionarea corecta se verifica cu ajutorul 

limitatorilor de pozitie. Se deschide apoi complet trapa containerului. 

2) Se coboara dispozitivul de agatare a palanului SICA utilizand 

telecomanda, pentru ridicarea cosului de pe masa de transfer. Cosul este 

agatat si ridicat in sasul SICA. Acolo se face decontaminarea cosului, a 

lantului de manevrare, a capului de agatare si a suprafetelor exterioare, cu 

un sistem de stropire cu apa demineralizata. Cosul cu combustibil ramane 

deasupra apei din bazin pana la scurgerea completa a apei de pe 

componente. 

3) Cosul este ridicat in SICA, si caruciorul / masa rotativa din SICA este 

adus sub cos. Cosul este apoi coborat (in interiorul SICA) pe carucior/ 

masa rotativa si scula de agatare este desprinsa de cos. 

4) Caruciorul / masa rotativa a SICA este deplasat in pozitia de uscare in 

interiorul SICA. Capacul cosului este ridicat si secventa de uscare incepe, 

prin rotirea cosului. In timpul uscarii, aerul incalzit trece peste 

fasciculele de combustibil si apoi, inainte de a fi evacuat la sistemul de 

ventilatie al BCU, este trecut printr-un sistem de filtre. La finalizarea 

secventei de uscare, utilizand sistemul video, se inspecteaza portiunea de 

la baza cosului, care trebuie sa fie uscata si fara urme de apa, daca uscarea 

cosului este completa. 

5) Odata uscat, cosul este deplasat in pozitia de sudare in interiorul SICA. Se 

realizeaza mai intai sudura periferica inferioara, urmata de sudura scurta 

superioara, conform procedurilor specifice. Operatiile de sudare sunt 

reglate manual si apoi, sunt realizate automat. Parametrii de lucru in timpul 

sudarii sunt inregistrati. Sudorul inspecteaza vizual, cu ajutorul unor 

camere video, fiecare sudura de etansare, pentru a verifica calitatea 

sudurilor, conform procedurii specifice. 

6) Cosul de stocare este plasat apoi sub containerul de transfer, este ridicat in 

container si se inchide trapa containerului. Se coboara cosul si se aseaza pe 

trapa, iar alimentarile cu energie electrica si cu aer comprimat ale 

containerului de transfer se deconecteaza. 

In urma acestor operatii, cosul cu combustibil, plasat intr-o pozitie sigura 

in containerul de transfer, poate fi transferat la depozitul de stocare propriu-zis. 

Majoritatea operatiilor de mai sus sunt efectuate de la distanta. 

Verificarea sudurii (pentru acceptare) se face prin inspectie vizuala conform 
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procedurii si criteriilor de acceptare specifice. Asigurarea calitatii sudurilor este 

realizata prin folosirea unei proceduri de sudare aprobate si operatori autorizati, 

precum si prin realizarea si examinarea periodica a unor probe de sudura (inele). 

Probele de sudura sunt realizate la fiecare 10 cosuri (frecventa care asigura un 

set de probe pentru fiecare cilindru de stocare) si sunt examinate pentru a 

confirma calitatea sudurii facute la parametri prestabiliti. Inregistrarile 

referitoare la examinarea probelor de sudura sunt pastrate pentru verificari 

ulterioare. 

Proiectele AECL pentru cosul de stocare si pentru sistemul de sudare a 

cosului s-au dovedit a fi extrem de fiabile, cu o rata cumulata de succes de 100% 

la peste 1000 de cosuri realizate. Nu s-a inregistrat nici un defect, aceasta 

aratand o performanta de 100% a integritatii barierei de confinare a cosului. 

Totusi, exista o posibilitate suplimentara de verificare a integritatii cosului: odata 

ce au fost incarcate 10 cosuri in cilindrul de stocare si acesta este sudat (pentru 

etansare), integritatea cosurilor stocate (pentru detectarea posibilelor scurgeri) este 

verificata utilizand sistemul de prelevare probe din cilindrul de stocare. 

Activtatile de inspectie ale EURATOM / AIEA pot avea loc in orice 

moment in timpul desfasurarii operatiilor de manipulare a combustibilului in 

BCU. Cerintele de inspectie pentru combustibilul ce va fi transferat pentru 

stocarea uscata depind de amplasament si de politica EURATOM / AIEA.  

Pentru verificarea numerelor de identificare a fasciculelor de combustibil 

si a cosurilor, in BCU a fost prevazut un telescop subacvatic. In plus, camerele 

video existente in BCU pot fi, de asemenea, folosite, ca rezerva, pentru a 

asigura ca nu a avut loc un transfer neautorizat de combustibil sau alte 

perturbari ale operatiilor. Toate operatiile de manipulare a combustibilului permit 

inspectia si inregistrarea, in conformitate cu cerintele de control de garantii ale 

EURATOM / AIEA, a fiecarui fascicul de combustibil transferat. 

Cand sunt planificate operatii de transfer combustibil, EURATOM / AIEA 

sunt anuntati si pot decide sa asigure prezenta unui inspector in timpul 

operatiilor de transfer, sau sa dea alte instructiuni. 

 

Operatiile de transfer combustibil 

Dupa finalizarea operatiilor la SICA, combustibilul poate fi transferat la 

modulul de stocare. 

Containerul de transfer este incarcat in mijlocul de transport utilizand 

podul rulant din Extinderea Cladirii BCU. In acest scop, se deschide usa M3 

dintre BCU si Extinderea Cladirii BCU, in timp ce usa principala a Extinderii 

Cladirii BCU (spre exterior) este tinuta inchisa. Un interblocaj previne 

deschiderea simultana a acestor doua usi. O perdea de aer se declanseaza in 

dreptul usii M3, cand aceasta se deschide, mentinand o bariera intre aerul 

potential contaminat din BCU si cel curat din Extinderea BCU. Containerul, 

dupa ce este verificat din punct de vedere al contaminarii si a dozei de radiatii, 

este asezat pe platforma transportorului si ancorat de mijlocul de transport. Usa 
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principala a Extinderii Cladirii BCU este apoi deschisa, si mijlocul de transport 

incarcat cu containerul de transfer porneste spre depozitul propriu-zis.  

Mentinerea separarii fizice intre atmosfera din BCU si cea din Extinderea 

cladirii BCU reprezinta o conditie tehnica, stabilita pentru a limita consecintele 

radiologice ale unui posibil incident in BCU. 

Transferul containerului la depozit se desfasoara in anumite conditii: 

 orice transfer la DICA va fi permis numai cu respectarea tuturor conditiilor 

din autorizatiile CNCAN 

 inainte de efectuarea unui transfer de combustibil ars la DICA, Serviciul 

de Protectie Fizica trebuie sa confirme ca traseul a fost inspectat si ca este 

accesibil 

 transferul la DICA necesita autorizarea verbala a Dispecerului Sef de 

Tura al unitatii de unde se face transferul; 

 transferul containerului la depozit este permis numai pe timpul zilei (cu o 

viteza de max. 10 km/h) si in conditii meteorologice favorabile, pentru a 

evita incidente cu consecinte radiologice.  

 

Operatiile de incarcare la depozitul propriu-zis 

In zona de stocare, se realizeaza mai intai activitatile pregatitoare: 

 ghidajul de incarcare al containerului  de  transfer  se pozitioneaza deasupra 

cilindrului de stocare ce urmeaza a fi incarcat, utilizand palanul auxiliar al 

macaralei portal; 

 inainte de inceperea operatiilor de incarcare, dopul de protectie al 

cilindrului respectiv se inlocuieste cu un ansamblu dop provizoriu. Se 

desfac suruburile care fixeaza dopul provizoriu de inelul de incarcare, 

eliberand dopul provizoriu. 

 

Dupa  aceste  activitati  pregatitoare,  urmeaza  operatiile  principale  de  

incarcare,  si anume: 

1) Mijlocul de transport este pozitionat langa modulul de stocare. 

2) Macaraua portal este deplasata deasupra containerului de transfer, care 

este ridicat pe modulul de stocare, cu ajutorul palanului principal al 

macaralei (in acest scop se deschide balustrada). Containerul de transfer 

este pozitionat alaturi de cavitatea cilindrului de stocare care se incarca, 

folosind ghidajul de incarcare al containerului de transfer. 

3) Palanul auxiliar al macaralei este folosit pentru a ridica dopul provizoriu al 

cilindrului de stocare, atata cat sa elibereze gura incintei. Containerul de 

transfer si dopul provizoriu sunt deplasate lateral (in acelasi timp, dar in 

sensuri opuse) cu ajutorul palanului principal al macaralei, pentru a aduce 

containerul de transfer peste cavitatea cilindrului de stocare. Indepartarea 

dopului provizoriu si pozitionarea containerului de transfer sunt executate 

de la distanta, folosind panoul de comanda al macaralei portal. 
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4) Alimentarea electrica si cu aer a containerului de transfer este conectata, 

cosul de stocare este ridicat de pe  trapa  containerului  si  se  deschide trapa. 

Cosul este apoi coborat in cilindrul de stocare folosind palanul alimentat 

electric al containerului de transfer. Odata ce cosul este asezat in cilindrul 

de stocare sau pe ultimul cos aflat deja in cilindru, capul pneumatic de 

agatare a cosului este desprins de cos si ridicat in containerul de transfer. 

5) Trapa containerului de transfer este inchisa si containerul este deconectat 

de la alimentarile cu energie electrica si cu aer comprimat. Containerul 

este deplasat lateral de pe cilindrul de stocare in timp ce dopul provizoriu 

al incintei va fi simultan reinstalat in cavitatea  acestuia,  executand,  in 

ordine inversa, operatiile prezentate mai sus. 

6) Containerul  de  transfer  este  coborat  de  pe  modul,  asezat  din  nou  pe 

mijlocul de transport si returnat la SICA, pentru un alt ciclu de lucru. 

7) Odata ce cilindrul de stocare este incarcat cu 10 cosuri cu combustibil, 

dopul provizoriu este prins cu suruburi de inelul sau si se inlocuieste cu 

dopul de ecranare al cilindrului. Ansamblul dopului provizoriu se muta pe 

cilindrul care urmeaza a fi umplut in continuare. Aceasta schimbare a 

dopurilor este facuta de la distanta, in mod similar  cu  asezarea/ deplasarea 

containerului de transfer pe / de pe cilindrul de stocare. Dopul de protectie 

al incintei de stocare si capacul de protectie sunt apoi sudate conform 

procedurii [5-7]. Pana la umplerea totala a cilindrului de stocare, sunt 

aplicate sigilii EURATOM / AIEA temporare. Apoi sunt aplicate sigilii 

permanente. 

8) Operatorul incepe  apoi uscarea cavitatii cilindrului de stocare.  In acest 

scop, se conecteaza pompa de recirculare aer la liniile de drenare si de 

ventilare, iar aerul este recirculat prin unul sau mai multe filtre absorbante, 

pana cand este indepartata toata umezeala. Odata ce incinta este uscata, 

liniile de ventilare si de drenare sunt inchise cu armaturile de izolare si, de 

asemenea, este inchis si capacul de protectie al boxei armaturilor. 

 

Necesarul de personal si operatiile de stocare uscata la DICA Cernavoda 

La DICA Cernavoda, echipa pentru realizarea activitatilor de transfer 

combustibil  este alcatuita din 5 persoane plus seful de echipa. 

 

Responsabilitatile membrilor echipei sunt: 

 seful de echipa: supravegherea si planificarea lucrarilor 

 un sudor calificat: pentru sudarea automata a cosurilor in SICA si sudura 

manuala a dopului la cilindrul de stocare 

 2 operatori: pentru manipularea tavilor cu fascicule de combustibil uzat, 

umplerea si manipularea cosurilor de stocare 

 2 operatori: pentru transferul cosului in containerul de transfer si apoi la 

depozit si incarcarea modulelor de stocare. 
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Alt personal implicat: 

 tehnician radioprotectie 

 inspector EURATOM / AIEA 

 inspector CNCAN. 

Suplimentar,   mai   sunt   utilizati   soferul   pentru   conducerea   trailerului   

cu containerul de transfer, macaragiul pentru actionarea macaralei portal, etc. 

 

Rezumatul activitatilor descrise anterior este urmatorul: 

Activitatea 1: Umplerea cosurilor 

Activitatea 2: Transferul cosului de la bazin la SICA 

Activitatea 3: Uscarea si sudarea cosului 

Activitatea 4: Incarcarea cosurilor in modulele de stocare 

Activitatea 5: Sudarea cilindrului de stocare (la fiecare 10 cosuri) 

Functionarea de rutina a sistemului de stocare combustibil ars 

Modulele  de  stocare  fiind  componente  pasive,  nu  necesita  intretinere  

de rutina. 

In timpul perioadei de stocare, principalele operatii constau in prelevarea 

periodica (cu frecventa aprobata de CNCAN) de probe de aer din atmosfera 

cilindrului fiecarui cilindru de stocare conform procedurii specifice, pentru 

verificarea capacitatii cosului si a cilindrului de stocare de a mentine bariera de 

confinare a izotopilor radioactivi din combustibilul  ars. In acest scop, este 

deschisa placa de acoperire a boxei armaturilor si pompa de recirculare este 

conectata la liniile de drenare si de ventilare.  

Aerul din interiorul cilindrului de stocare este recirculat printr-un filtru 

pentru particule, un filtru cu carbune activ si o unitate de  uscare, care 

condenseaza vaporii de apa. Filtrul pentru particule retine contaminantii solizi, cel 

cu carbune activ este analizat pentru prezenta I-131, iar apa poate contine tritiu. 

Odata completate operatiile de prelevare probe, sistemul de monitorizare este 

deconectat, armaturile inchise si izolate cu capace, si placa de acoperire asezata 

peste boxa armaturilor. 

 

 

III.5.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de 

asigurare a acestora 

Avand in vedere natura proiectului, ce presupune depozitarea intermediara a 

combustibilului ars provenit de la unitatile nucleare U1 si U2, pe amplasament nu 

se desfasoara un proces de productie, astfel termenul de materii prime nu este 

aplicabil extinderii DICA. 

Materialele folosite la constructia modulelor MACSTOR 400 sunt 

prezentate la capitolul III.5.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi 

funcţionare. 
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Privitor la energia si combustibilii utilizati facem urmatoarele precizari. 

În prezent sunt executate instalaţiile electrice aferente platformei DICA 

(Corp Acces şi şapte module M1÷M7) şi instalaţiile aferente perimetrului prevăzut 

iniţial pentru două şiruri de module şi anume: instalaţiile de iluminat perimetral şi 

centura exterioară de legare la pământ care urmează traseul prin şant al cablului de 

alimentare a iluminatului perimetral normal. 

Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor existente pe platforma 

Depozitului de Combustibil Ars, DICA aferente Corp Poarta si a Modulelor 

existente (7 module dispuse pe un singur sir), este realizata din tabloul general 

5435-TG1, amplasat in Corpul de Poarta. 

Energia este asigurata de la Staţia de Servicii Proprii Comune prin două 

Linii de alimentare de 0.4kV si anume:  

 linie principala de alimentare din tabloul 5435-BUJ/ J2, prin intermediul 

tabloului secundar 1-5435-TF1, amplasat in Nodul Hidro al paltformei CNE.  

(circuitul 01 din 5435-TG1) 

 linie de rezerva asigurata de la postul de transformare al obiectivului New 

Office Building (PT-NOB) , din tabloul 54370-TGD1/ circuit 8 (circuitul 13 

din 5435-TG1) 

De asemenea, alimentarea consumatorilor care nu admit intreruperi in 

alimentare cu energie electrica sau admit intreruperi scurte, se realizeaza din barele  

tabloului  de siguranta, 5435-TG2, racordat la un grup Diesel 90kVA si un grup 

UPS 10kVA, instalatii amplasate de asemenea in Corpul de Poarta. 

La nivelul modulelor M1÷M7, pe fiecare modul sunt prevazute cate doua 

circuite de prize trifazate (doua prize / circuit) si un circuit separat monofazat, 

pentru instalatiile de control aferente modulului. 

Circuitele 05 si 06 din tabloul general 5435-TG1, sunt alocate alimentarii 

prizelor aferente primului sir de module. 

Alimentarea cu energie electrica a prizelor aferente modulelor M2÷M7 se 

realizeaza buclat, de la primul modul. 

Alimentarea cu energie electrică a Macaralei Portal de 30t care deserveste 

acest prim sir de module este realizata tot din tabloul general 5435-TG1, printr-un 

circuit separat (circ. 03). 

Pentru extinderea depozitului DICA se vor prevedea solutii similare de 

asigurare a alimentarii cu energie electrica. 

Privitor la combustibilii utilizati, similar etapei precedente extinderii 

depozitului DICA se va folosi combustibil Diesel pentru urmatoarele activitati: 

 transportul cosului cu combustibil ars la modulele de pe amplasamentul 

DICA de catre autotransporator 

 realizarea lucrarilor de constructie/montaj a modulelor MACSTOR – 

utilajele si mijloacele de transport implicate in procesul de construire a 

modulelor 
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 functionarea grupului Diesel in cazul in care apar intreruperi in alimentarea 

cu energie electrica 

Combustibilul Diesel va fi asigurat de furnizori agreaţi de CNE / staţii de 

distribuţie carburanţi. 

 

 

III.5.5. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 

Situatia existenta a racordurilor alimentare cu apa / canalizare la CNE 

Cernavoda 

a) Alimentarea cu apa 

a1) Alimentarea cu apa potabila 

In prezent alimentarea cu apă potabilă din subteran a platformei industriale 

CNE Cernavodă este reglementata prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor Nr. 

131 din 01.06.2016, emisa de Administratia Nationala Apele Romane. 

Sursa de alimentare cu apa potabila este subterana, alimentarea 

realizandu-se prin intermediul a 3 foraje de mare adâncime, două foraje amplasata 

în incinta şi un foraj amplasat în zona Campus CNE, respectiv: 

 Fj1 H = 700 m  Nhs = 4 m;  Nhd = 10 m;  Q = 16 l/s 

 Fj2 H = 700 m  Nhs =3,1 m;  Nhd = 5 m;  Q = 28,5 l/s 

 Fj3 H = 700 m  Nhs = 5,17 m;  Nhd = 5,92 m;  Q = 21,2 l/s (zona Campus CNE 

Sistemul zonal de alimentare cu apa potabilă al orasului Cernavodă, operator 

RAJA SA Constanta – constituie rezerva. 

Forajele de alimentare apă din subteran din zona CNE sunt racordate prin 

două conducte din PEHD, prevăzute cu Dn 180 mm la conducta magistrala de 

aductiune a CNE confectionata din tuburi de PEHD cu diametrul Dn 250 mm 

asigurând alimentarea celor 2 rezervoare de inmagazinare confectionate din beton 

armat, prevăzute cu V = 1500 m3 fiecare. 

Din cele două rezervoare de stocare, unul este în serviciu, iar celălalt este 

menţinut curat, izolat, drenat. Trecerea de pe un rezervor pe celălălt se face cel 

mult la şase luni sau ori de câte ori este nevoie. 

Reţeaua de apă potabilă este comună pentru partea clasică şi partea nucleară. 

 

a2) Alimentarea cu apa tehnologica 

Sursa o constituie fluviul Dunărea - Bieful I al Canalului Dunărea Marea 

Neagră, prin canalul de derivatie. Gradul de asigurare al folosintei este de 97% şi 

este reglementat prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 131 din 01.06.2016  

emisa de Administratia Nationala Apele Romane. 

Fluviul Dunărea poate asigura debitul necesar pentru răcire. Pentru o 

unitate nucleară, debitul maxim este de 53,8 m3/s, debit format din apa de răcire la 

condensatori şi apa tehnică de serviciu. 

Staţia de Tratare Chimica a Apei (STA) produce, stocheaza şi livreaza apă 

demineralizata pentru a fi utilizata în diferite sisteme ale Unităţii 1 şi Unităţii 2. 
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Pentru funcţionarea cu 2 (două) unităţi, corespunzător unui debit maxim de 

108 m3/s, priza şi sistemul de aducţiune al apei la centrală sunt capabile să 

asigure debitele de apă de răcire specifice regimului de funcţionare la putere 

maxima sau menţinerii celor două unităţi în stare oprita în conditii de siguranta 

garantata. 

 

a3) Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor 

Sursa de apă pentru stingerea incendiilor o constituie apa de Dunăre, 

prelevată fie din canalul de derivatie după trecerea printr-un filtru cu ochiuri 

având Ø5mm, fie după trecerea acesteia prin sitele rotative aferente sistemului 

de apă tehnică de serviciu şi filtrele Brassert aferente sistemului de apă de stins 

incendiu. 

Gospodaria actuala de apa pentru stins incendiu acopera necesarul pentru 

amplasamentul CNE Cernavoda conform scenariilor de risc de incendiu din 

documentele CNE care stau la baza autorizarii CNCAN (RFS U1/U2; RPS DICA; 

RFS DICA). 

Analiza de pericol la incendiu realizata pentru unitatile de la CNE 

Cernavoda a demonstrat ca, pentru toate scenariile de aparitie a unui incendiu, 

capabilitatea combinata a sistemelor de protectie la incendiu si de interventie a 

echipelor mobile de pompieri sunt suficiente pentru a nu se ajunge la un incendiu 

generalizat la toate obiectivele de pe amplasament. Acest rezultat este urmarea 

fireasca a principiilor de proiectare utilizate in instalatiile nucleare care asigura 

suficiente bariere de protectie pentru a preveni propagarea incendiului, precum si 

separarea surselor de foc de materialele combustibile, a caror depozitare se 

realizeaza sub un strict control administrativ. 

 

b) Circuitul de canalizare menajeră, pluvială si ape uzate tehnologice 

b1) Canalizare ape uzate menajere 

În prezent, apele uzate menajere necontaminate radioactiv, provenite de la 

Unitătile 1 si 2 sunt evacuate în reteaua de canalizare a orasului Cernavodă, în baza 

Autorizatia de Gospodarire a Apelor Nr. 131 din 01.06.2016, emisa de 

Administratia Nationala Apele Romane. 

 

b2) Canalizare ape pluviale si ape uzate tehnologice 

In prezent, evacuarea apelor pluviale, inclusiv din drenajul subteran, 

drenajele inactive din clădirea turbinei, clădirile reactoarelor U1 si U2, clădirile 

SDG U1 si U2, bazin sifonare 1(2), CTP, ape rezultate de la spălarea filtrelor 

mecanice STA, apele uzate de la separatorul de păcură, meteorice de pe suprafata 

depozitului de hidrogen si apele provenite din stropirea rezervoarelor de hidrogen 

se face in bazinul de distributie al CNE Cernavodă. 
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Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) si continuarea 

construirii modulelor tip MACSTOR 400 
Depozitul Intermediar de Combustibil Ars nu necesita racord la reteaua de 

alimentare cu apa (potabila, tehnologica, pentru stingerea incendiilor) si nici la 

reteaua de canalizare ape uzate menajere sau tehnologice. 

Singurele utilitati necesare pe amplasamentul DICA sunt canalizarea 

pluviala si alimentare energie electrica. 

CNE Cernavoda detine Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 267 din 11 

noiembrie 2013 privind Depozitul intermediar de combustibil ars Cernavoda 

(D.I.C.A.) prin care se acorda titularului autorizatiei, S.N. 

NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala C.N.E. Cernavoda, dreptul sa foloseasca 

constructiile hidrotehnice si receptori pentru evacuarea apelor pluviale de pe 

suprafata Depozitului Intermediar de Combustibil Ars, cu respectarea parametrilor 

constructivi si functionali, indicatorilor de calitate ai apelor evacuate si a tuturor 

obligatiilor si conditiilor stabilite prin autorizatie. 

Pentru consumul de apa potabila necesar personalului se va asigura apa 

imbuteliata. 

Nu este necesara extinderea retelelor utilitare existente aferente centralei 

(alimentare energie electrica si canalizare pluviala), racordul modulelor propuse a 

fi realizate pe amplasamentul DICA extins facandu-se la retelele existente, care au 

fost dimensionate inca de la inceput pentru a suporta extinderile viitoare ale DICA. 

In figura urmatoare este prezentat traseul retelelor de pe amplasamentul 

DICA – canalizare pluviala, cabluri electrice, puturi piezometrice, etc. (Desen nr. 

DI-08230-SF01-GA-2-2). 
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Canalizare pluviala - Reteaua de canalizare meteorica aferenta 

depozitului de stocare 

Reteaua de canalizare meteorica, aferenta amplasamentului DICA, consta in 

rigole din beton acoperite cu gratare metalice carosabile, canale colectoare din 

tuburi de tip HOBAS realizate din poliester armat cu fibra de sticla (PAFS), pe 

care sunt amplasate camine de vizitare de tip HOBAS si guri de scurgere prevazute 

cu gratare de HOBAS. 

Debitul total estimat al apelor provenite din precipitatii, pentru intreaga 

suprafata a platformei de stocare, este de cca. 300 l/s determinat in conformitate 

cu: STAS 4273-83 (clasa de importanta I-constructie de importanta exceptionala), 

STAS 1846-90 (ploaie cu frecventa de calcul de 1/5 ani) si STAS 9470-73. 

Drumurile si platformele din incinta DICA sunt proiectate astfel incat prin 

pantele considerate, apele provenite din precipitatii sa fie evacuate corespunzator 

spre rigolele si canalele colectoare aferente platformei DICA. Restul terenului din 

amplasamentul DICA – spatiile verzi, este amenajat astfel incat sa rezolve 

evacuarea apelor provenite din precipitatii cu pante de scurgere spre drumurile 

adiacente. 

Apele provenite din precipitatiile de pe taluzul perimetral al platformei 

amenajate sunt preluate prin rigole de beton si evacuate intr-un camin aflat in 

exteriorul incintei DICA, in imediata vecinatate a acesteia. Rigolele sunt 

pozitionate la baza taluzului, in spatiul prevazut intre piciorul taluzului incintei si 

traseul gardului interior al protectiei fizice. 

Pe primul şir de module tip MACSTOR 200 sunt executate 3 cămine de 

colectare ape şi de vane. 
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La grupul format din 2 (două) module (modulele 1 şi 2 respectiv 3 şi 4) tip 

MACSTOR 200 este executată o rigolă (cu o lungime de cca 120,00 m), 

perimetrală cu secţiunea utilă de cca 50 x 50 cm acoperită cu grătare metalice 

carosabile, iar între module este executată o rigolă, acoperită de asemenea, cu 

grătare metalice carosabile, având şi ea secţiunea utilă de cca 50 x 50 cm care face 

legătura cu un cămin de colectare ape, cu volumul de cca. 2,00 m3 şi un cămin de 

vane, amplasate între module. 

La grupul format din 3 (trei) module (modulele 5, 6 şi 7) tip MACSTOR 200 

este executată o rigolă (cu o lungime de cca 200,00 m), perimetrală cu secţiunea 

utilă de cca 50 x 50 cm acoperită cu grătare metalice carosabile, iar între module 

este executată o rigolă (respectiv 2 (două) rigole), acoperită de asemenea, cu 

grătare metalice carosabile, având şi ea secţiunea utilă de cca 50 x 50 cm care face 

legătura cu un cămin de colectare ape, cu volumul de cca 2,00 mc şi un cămin de 

vane. 

Pentru prevenirea patrunderii apei din precipitatii prin golul de vizitare in 

caminul de vane, incepand de la modulul 2 s-a prevazut bordarea golului cu un 

cornier L 70x70x7. 

La finalizarea realizarii fiecarui modul impar, pana la punerea in functiune a 

modulului par pereche, rigola perimetrala este realizata partial si este inchisa catre 

sectiunea corespunzatoare neexecutata a modulului par. 

Caminul colector impreuna cu rigola sunt capabile sa colecteze si sa 

confineze volumul maxim de apa, rezultat din 24 ore de ploaie cu perioada de 

revenire de 5 ani, de pe platforma aferenta ambelor module intre care se 

amplaseaza.  

Aceasta masura de protectie asigura un interval de timp suficient pentru 

verificarea apei astfel retinute si evacuarea ei in consecinta, fara a se permite 

imprastierea apei eventual contaminate. Regimurile de functionare sunt descrise 

mai jos. 

În căminul colector s-a instalat un indicator de nivel, iar semnalul de alarmă 

a nivelului maxim din cămin (de la a ape meteorice şi ape provenite din spălarea 

platformei) se transmite în Camera de Comandă Principală (MCR). 

Evacuarea apelor colectate in caminul colector se face gravitational la 

colectorul de canalizare meteorica aferent platformei, prin intermediul unui camin 

de vane amplasat adiacent caminului de colectare. 

Caminul de vane este prevazut cu 2 (doua) vane, una de serviciu si una de 

rezerva; aceste vane sunt amplasate pe o conducta din teava de polietilena de mare 

densitate, avand Dext 160 x 6,2 mm, care preia apele din caminul de colectare. 

Pentru controlul calitatii si nivelului apei din panza freatica pe 

platforma aferenta DICA s-au amplasat 4 (patru) puturi forate (puturi 

piezometrice – P1, P2, P3, P4). Forajele sunt executate din teava de polietilena de 

mare densitate PEHD, PE80, fiind alcatuite dintr-o coloana de protectie cu Dext. 

400 x 22,8 mm si o coloana filtranta cu Dext. 110 x 6,3 mm si au adancimea de 

cca. 14,00 m. 
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Odata cu inceperea construirii sirului 4 de module, se vor executa 

suplimentar inca 2 puturi piezometrice care vor asigura controlul calitatii si 

nivelului apei din panza freatica de pe intreaga platforma DICA extinsa. 

Frecventa masuratorilor, tipurile de analize, limitele de detectie cerute sunt 

detaliate in ultimele revizii ale documentelor SI-01365-RP06 si SI-01365-RP15. 

În timpul unei campanii de depozitare a combustibilului iradiat, vana 

din căminul de vane aferent modulului care se încarcă este pe poziţia închis, 

pentru a se putea reţine apele provenite din precipitaţiile căzute pe platforma 

aferentă. 

Din caminul colector se iau probe de apa pentru verificarea eventualei 

contaminari radioactive.  

Evacuarea apei se face numai dupa ce, prin analize in laborator se 

confirma ca apa nu este contaminata cu radionuclizi artificiali, conform 

procedurii SI-01365-RP06.  

In cazul in care apa colectata, rezultata din precipitatiile cazute pe 

platforma, este contaminata radioactiv, este incarcata in cisterne si 

transportata la CNE, unde este preluata de sistemul de deseuri radioactive 

lichide. 

Daca aceasta apa nu este contaminata radioactiv, vanele din caminul de 

vane se deschid, iar apa colectata se evacueaza gravitational in colectorul de 

canalizare a apelor provenite din precipitatiile cazute pe platforma DICA. 

Între campaniile de depozitare, vana se pune pe poziţia deschis, numai după 

confirmarea lipsei contaminării platformei. 

Pentru a impiedica exfiltratiile din rigole si camin a apelor colectate, 

eventual contaminate radioactiv, acestea sunt protejate hidrofug. 

Apele provenite din precipitatiile cazute pe restul platformei DICA, precum 

si apele provenite din precipitatiile cazute pe pantele taluzului perimetral al 

platformei amenajate, vor fi evacuate gravitational, prin intermediul unui colector 

din tuburi de tip HOBAS, realizate din poliester armat cu fibra de sticla (PAFS) pe 

care sunt amplasate camine de vizitare de tip HOBAS, in Valea Cismelei. 

Prin extinderea depozitului DICA se va extinde reteaua de canalizare 

pluviala corespunzator pentru toata suprafata ce va fi ocupata conform 

proiectului de extindere, folosindu-se aceleasi solutii tehnice descrise mai sus, 

canalizarea apelor meteorice realizandu-se similar etapei precedente 

extinderii depozitului. De asemenea, asa cum a fost precizat anterior, se vor 

realiza suplimentar 2 puturi piezometrice odata cu inceperea construirii 

sirului 4 de module. 

In urma extinderii DICA numărul total de cămine colectoare şi de vane 

necesare va fi de 25 din care 3 sunt executate. 

In continuare sistemul de instrumentatie şi control va realiza funcţia de 

semnalizare în MCR a nivelului crescut în caminele de colectare ape meteorice 

aferente modulelor, in total prin extinderea depozitului vor fi necesare un numar de 

22 de semnalizatoare. De asemenea, sistemul de instrumentaţie şi control 
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realizează funcţia de măsură temperatură în diverse locaţii ale modulul nr. 10 

(reprezentativ pentru modulele de tip MACSTOR 400). 

Apele provenite din precipitaţiile de pe taluzul perimetral al platformei 

amenajate DICA vor fi preluate tot prin rigola de beton care va avea in final o 

lungime totală de cca 655,00 m (din care 350,00 m este deja executată), şi evacuate 

într-un cămin de vizitare aflat în exteriorul incintei DICA, în imediata vecinătate a 

acesteia. 

Apele provenite din precipitaţiile căzute pe restul platformei DICA (conform 

detaliilor prezentate anterior), precum şi apele provenite din precipitaţiile căzute pe 

pantele taluzului perimetral al platformei amenajate, vor fi evacuate similar, 

gravitaţional, în Valea Cişmelei. 

 

Alimentare cu energie electrica - Sistemul de alimentare cu energie 

electrica a depozitului de stocare 

Asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor de clasa IV, 0,4 

kV (consumatori care admit intreruperi in alimentare cu energie timp nelimitat), 

aflati pe platforma depozitului DICA si a unui echipament UPS care asigura 

alimentarea neintrerupta pentru sistemele de protectie fizica si de iluminat de 

siguranta (220 Vca). 

Componentele sistemului sunt: 

 Tablou de distributie 1-54350-TF1, 400/230 V, 50 Hz, amplasat in exterior 

in cabina transformatorului 5325-T20 

 Tablou de distributie 1-54350-TG1, 400/230 V, 50 Hz, amplasat in cladirea 

Corp Acces DICA, Statia electrica 

 Tablou de distributie 1-54350-TG2, 400/230 V, 50 Hz, amplasat in cladirea 

Corp Acces DICA, Statia electrica 

 Tablou de distributie 1-56840-TS, 400/230 V, 50 Hz, amplasat in cladirea 

Corp Acces DICA, camera Curenti Slabi 

 Tablou de distributie 1-56740-TL, 400/230 V, 50 Hz, amplasat in cladirea 

Corp Acces DICA, Statia electrica 

 Tablou de distributie 1-54350-PDG, 400/230 V, 50 Hz, amplasat in cladirea 

Corp Acces DICA, Statia electrica 

 Echipamentul UPS, 5435-UPS, 60 kVA @ 1 ora,  amplasat in cladirea Corp 

Acces DICA, camera Curenti Slabi 

 Grupul Diesel generator, 54350-DG, 400 V, 50 Hz, 90 kVA, amplasat pe o 

platforma betonata, adiacent cladirii Corp Acces DICA  

 Tablouri de distributie, 54350-TD  pentru alimentarea Macaralei Portal, 30 tf 

 Tablouri de distributie, 54350-CD pentru alimentarea instalatiilor de sudura 

 Cabluri electrice de energie de 0,4 kV din cupru armat si nearmat, avand 

izolatie de PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarii. Cablurile 

urmeaza traseul pe rastel in Corpul de Acces si in canal, in exterior, la 

consumatorii aflati pe platforma 
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 Instalatiile de legare la pamant si paratrasnet 

Alimentarea principala cu energie electrica a consumatorilor DICA este 

asigurata din Unitatea 0 a centralei, postul de transformare 0-54350-BUJ/J2, iar 

alimentarea de rezerva este asigurata din postul de transformare aferent New 

Office Building, tabloul 54370-TGD1. 

Din PT 0-54350-BUJ/J2 se alimenteaza tabloul 54350-TF1, care asigura 

alimentarea cu energie electrica a tabloului de distributie generala 54350-TG1. 

Alimentarea de rezerva este conectata tot la acest tablou. 

Din 54350-TG1 se alimenteaza 54350-TG2, macaraua portal, instalatiile de 

sudare si 56740-TL. 

Tabloul de distributie 54350-TG2 asigura alimentarea normala pentru UPS 

si 56840-TS  

Tabloul de distributie 56740-TL asigura alimentarea iluminatului normal 

interior, exterior si a circuitelor de prize. 

Tabloul 56840-TS este alimentat normal din 54350-TG2, iar pana la 

pornirea completa a generatorului Diesel, din 54360-UPS. Din TS se alimenteaza 

iluminatul de siguranta exterior si consumatorii aferenti sistemelor protectiei fizice. 

Tabloul de distributie 543520-PDG este alimentat normal din TG1 iar la 

pierdeea acestei alimentari, din generatorul Diesel. Din acest tablou se alimenteaza 

consumatori importanti care nu accepta intreruperi mari in alimentarea cu energie 

electrica [UPS, via TG2]. Conectarea grupului Diesel la barele tabloului general se 

realizeza printr-un tablou de comanda, 5435-PDG, care asigura interblocajul si 

anclansarea automata rapida a grupului in cazul in care sursa normala devine 

indisponibila. 

 

Instalatia de legare la pamant – depozit DICA 

Pentru protectia personalului in zona depozitului DICA la electrocutari sau 

socuri electrice sunt prevazute: 

 O priza de pamant formata dintr-o priza naturala, utilizand fundatiile 

modulelor si retelele utilitare (apa canalizare etc.) si o priza artificiala, 

formata din banda de otel zincat de 50 x 6 mm si electrozi verticali, la care 

se racordeaza centura cladirii si piesele metalice exterioare care in mod 

normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot ajunge sub 

tensiune 

 O centura de legare la pamant a corpului de poarta din banda de otel zincat 

de 25 x 4 mm la care se racordeaza toate piesele metalice care in mod 

normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot ajunge sub 

tensiune 
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Sistemul de paratraznet 

Sistemul de protectie impotriva traznetului este destinat reducerii riscurilor 

de deteriorare a constructiilor si instalatiilor tehnologice exterioare si a riscurilor de 

accidentare a persoanelor. 

Sistemul de paratraznet este constituit dintr-o instalatie de captare, coborari 

si priza de pamant (comuna pentru paratraznet si instalatia electrica de protectie). 

 

Sistemul de semnalizare nivel apa meteorica 

Instalatia de semnalizare nivel apa meteorica este destinata sa anunte 

operatorul din camera de comanda a Unitatii 1 ca, in caminul de apa dintre doua 

module, nivelul apei a atins valoarea prestabilita, necesitand interventia acestuia. 

Modul de semnalizare se realizeaza astfel: 

 in camin s-a instalat un nivostat cu plutitor, care la atingerea valorii 

prestabilite deschide contactul de semnalizare 

 circuitul alimenteaza bobina unui releu intermediar amplasat in conturul 

neoperational camerei de comanda 

 la intreruperea circuitului, un contact va semnaliza la scaner depasirea 

nivelului de apa in camin. 

 

Sisteme de comunicatii 

Pentru comunicatiile operative cu depozitul de combustibil se utilizeaza 

telefonia mobila. Sunt prevazute sisteme de comunicatii intre depozitul de 

combustibil ars si Unitatea 1 in scopul asigurarii protectiei fizice. 

 

Sistem de control si garantii 

Obiectivul controlului de garantii al AIEA este de a asigura ca toate 

materialele nucleare sunt urmarite corespunzator, prin supravegherea constanta cu 

un dispozitiv instalat de AIEA sau a unui inspector AIEA, astfel incat orice mutare 

neautorizata sa fie detectata. 

 

 

III.5.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona 

afectată de execuţia investiţiei 

Pe durata constructiei si functionarii normale a proiectului acesta nu va 

afecta flora si fauna locala si ca urmare nu sunt necesare lucrari de reconstructie 

ecologica. 

La finalizarea lucrarilor de constructii / montaj nu sunt necesare lucrări 

speciale de refacere a amplasamentului / lucrari de reconstructie ecologica, avand 

in vedere ca amplasamentul acesteia este situat intr-o zona industriala, in incinta 

CNE Cernavoda.  

In urma dezafectarii obiectivului, in functie de potentialele surse de radiatii 

existente, sunt necesare masuri adecvate de decontaminare si protectia mediului. 
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Inaintea initierii lucrarilor propriu-zise de dezafectare Beneficiarul va pregati 

un plan de dezafectare, care va furniza autoritatilor nationale de securitate 

nucleara, protectia mediului, sanatate publica, informatiile necesare pentru 

eliberarea actelor de reglementare necesare implementarii acestor activitati 

(Documentatie tehnica necesara obtinerii autorizatiei de mediu pentru functionarea 

DICA, CITON, 2003). 

 

 

III.5.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Accesul la DICA se realizeaza prin racordul de drum existent din DJ223C pe 

drumul secundar de acces betonat, interior amplasamentului CNE Cernavoda, care 

trece prin fata DICA. 

 
 

Accesul in zona de depozitare este controlat din Corpul de Acces si respecta 

procedurile de operare ale centralei.  

Zona de depozitare este prevazuta cu doua garduri. Gardul exterior este 

construit cu scopul de a preveni accesul neautorizat, in timp ce gardul interior 

asigura protectia fizica a instalatiei.  
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III.5.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 

Realizarea lucrarilor se face în spiritul dezvoltării durabile, în sensul că, nici 

constructia şi nici functionarea nu presupune utilizarea de materiale din categoria 

resurselor naturale epuizabile. 

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:  

 piatră de râu, nisip, lemn – resurse folosite in constructie – vor fi asigurate 

de contractor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului 

 solul – terenul pe care se amplasează constructia  

 apă, aer – resurse folosite atat in constructie cat si in functionare 
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III.5.9. Metode folosite în construcţie 

Realizarea lucrărilor de constructie / montaj / amenajari se va face în 

conditiile respectării: 

 Legii nr. 111/1996 (r2) privind desfăşurarea în sigurantă, reglementarea, 

autorizarea şi controlul activitătilor nucleare 

 Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii  

 Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calitătii în constructii - 

aprobat prin HG nr. 261/1994. 

Pentru extindere DICA sunt necesare lucrări de: 

 mărirea suprafeţelor ocupate de drumurile şi de platformele interioare 

 reamplasarea protecţiei fizice şi a rigolei perimetrale şi refacerea lor pe 

laturile dinspre clădirea reactorul 5 şi dinspre Valea Cişmelei 

 extinderea căilor de rulare existente şi execuţia altora noi. 

Extinderea amplasamentului presupune şi mărirea suprafeţelor ocupate de 

drumurile şi de platformele interioare. Din calcule rezultă că suprafaţa 

amplasamentului DICA se va majora cu circa 7.000 m2, respectiv de la circa 

24.000 m2 la circa 31.000 m2 (suprafaţa cuprinsă între limitele gardului exterior al 

obiectivului).  

Extinderea amplasamentului se va face intr-o  zona, în care, cota la care se 

găseşte roca de bază – calcar barremian, este suficient de sus pentru a permite 

realizarea fundaţiilor în condiţii tehnico-economice bune. 

Parte din gardul de protecţie fizică trebuie refăcut pe poziţia noului 

amplasament, adică cel cu 4 şiruri, lungimea medie a împrejmuirii ce urmează să 

se execute în această variantă este de cca 330,00 m. 

Poarta de acces secundar care asigură pătrunderea utilajelor grele necesare 

construcţiei modulelor şi amenajării şirurilor 3 şi 4 de module va fi amplasată în 

dreptul şirului 4 pe latura opusa celei care conţine poarta principală de intrare pe 

amplasamentul DICA. 

Din punctul de vedere al amenajărilor necesare instalaţiilor electrice aferente 

constructiilor, sunt prevazute construirea a 6 cămine de tragere principale şi 23 de 

cămine de racord nou, câte unul pentru fiecare modul. 

Vor fi necesari 9 stâlpi suplimentari, noi, complet echipaţi iar 5 stâlpi 

existenţi vor necesita demontare şi remontare.  

Referitor la reţeaua de canalizare pluvială (meteorică) pentru DICA extins 

numărul total de cămine colectoare şi de vane necesare este de 25 din care 3 sunt 

executate. 

Lungimea retelei de canalizare in incinta va creste de la 160 m existent la 

cca. 616 m, iar lungimea retelei de canalizare pluvială, perimetral modulelor va 

creste de la 440 m cat este executata in prezent la cca. 2060 m. 

Rigola de beton care preia apele pluviale provenite din precipitaţiile de pe 

taluzul perimetral al platformei amenajate DICA care in prezent are o lungime de 

350 m va fi marita si va avea in final o lungime de 655 m. 
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Privitor la constructia modulelor MACSTOR 400 in continuare sunt descrise 

etapele si metodele folosite in constructie  

Modulul CM-400 este construit respectand ordinea generala enumerata mai 

jos. Aceasta ordine acopera doar echipamentul principal si nu acopera toate piesele 

inglobate necesare pentru constructie. Aceasta ordine este furnizata numai ca un 

ghid general si ca date de intrare pentru inginerul constructor al contractantului 

pentru organizarea de santier, care este responsabil pentru punerea in opera a 

intentiei din desenele proiectantului si pentru dezvoltarea planului de constructie in 

detaliu. 

Modulul este subdivizat in 3 tronsoane longitudinale care sunt turnate 

separat, primele cele de la extremitati, urmate de tronsonul central. 

După ce fundațiile sunt finalizate, construcția propriu-zisa continua cu 

urmatorii pasi:  

 
Etapa # 1.   Se toarna subradierul, tinand cont de cuvele de blocare pentru pintenii 

de forfecare ; Placa de baza se construieste direct in partea superioara 

a betonului de completare . Grosimea subradierului este de 1 m si se 

extinde usor dincolo de peretii modulului, conform desenelor. 

Subradierul contine cuvele de blocaj la forfecare care sunt echipate cu 

Styrofoam (spuma albastra de polistriren extrudat) pus pe 2 din cele 4 

laturi, pentru a asigura spatiu pentru dilatarea termica a modulului 

datorata incarcarii cu combustibil Deoarece MACSTOR400 este putin 

mai inalt decat MACSTOR200, pentru a mentine aceeasi cota 
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superioara cu cea a modulelor MACSTOR 200 (pentru compatibilitate 

cu macaraua portal ) cota de pornire a subradierului a fost coborata in 

comparatie cu cea de la MACSTOR 200; 

Etapa # 2.  Radierul modulului este turnat peste o folie de polietilenă pusa peste 

subradier. Acesta se toarna si formeaza drenajele din interiorul 

modulului. In aceasta etapa se incorporeaza piesele inglobate ale 

suportilor seismici ai cilindrului de stocare instalate in partea 

superioara a radierului, pe langa mustatile pentru pereti si ancorele 

inglobate pentru placile coloanelor centrale de re-verificare; 

Etapa  # 3. Sunt turnati apoi peretii laterali si coloanele de re-verificare pana la 

4.6 m. Unul dintre peretii de la extremitati are inclus un gol temporar 

de montaj. In peretii longitudinali si in radier sunt integrate canalele 

de ventilatie, liniile de drenaj si tuburile SEGM si se pozitioneaza 

coloanele interioare de otel in interiorul coloanelor de re-verificare. 

Etapa # 4. In peretii longitudinali si in radier, sunt integrate canalele de 

ventilatie, liniile de drenaj si tuburile de SEGM si se pozitioneaza 

coloanele interioare de otel in interiorul coloanelor de re-verificare de 

la 4.6 m la 6.420 m in partea de sus a placii de beton. 

Etapa # 5. Se toarna peretii pana la gurile de ventilare; se pozitioneaza la cota 

superioara a betonului coloanele de verificare (6.420 m). Circuitele 

de aer, planseul modulului și liniile de scurgere sunt curățate cu grijă 

pentru a îndepărta orice tip de lemn și resturi de beton. Suprafetele 

sunt apoi aspirate în urma activităților de construcții; 

Etapa # 6. Se instaleaza Panourilor de Izolare Termica (PIT) la partea 

superioara a celor 4 pereti; 

Etapa # 7. Se instaleaza PITurile de la partea superioara si cilindrii de stocare. 

Toleranta verticala pentru intreaga lungime a cilindrilor ce se vor 

monta vertical este de maxim 20 mm. Dispozitivul de ghidare cu bolt 

de localizare poate fi folosit pentru localizarea axei centrale a 

deschiderii superioare a cilindrului si pentru a sprijini un laser cu fir 

cu plumb sau alt instrument. Axa centrala a golului de drenaj din 

placa de jos reprezinta originea de referinta a axei centrale a 

cilindrului de stocare pe placa de baza. 

Etapa # 8. Placa superioara este turnata intr-o singura etapa folia de polietilena 

dispusa peste PIT, folosind panourile de cofraj in partea de jos. 

Greutatea placii superioare este sustinuta de sprijiniri temporare. Cele 

16 tuburi SEGM si cele 4 tuburi ale coloanelor centrale trebuie să fie 

plasate înainte de introducerea betonului; 

Etapa # 9. Se toarna betonul pentru canalele de ventilare de la partea inferioara 

si pentru cutiile de prelevare probe din cilindrii de stocare; 

Etapa # 10. Se finalizeaza turnarea betonului in gurile de admisie a aerului. 

Aceasta etapa este separata pentru a usura indepartarea cofrajelor; 
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Etapa # 11. In aceasta etapa finala, liniile de aerisire si evacuare ale cilindrilor de 

stocare sunt sudate pe sectiunile inglobate, diverse elemente din otel 

sunt instalate, interiorul modulului si circuitele de aer sunt curatate,se 

inchide golul de montaj, incheind lucrarile de constructii civile ale 

modulului. 

 

Modulul MACSTOR 400 este o structura de beton ce sustine 40 de cilindri 

de stocare aranjati in 4 randuri a cate 10 cilindri de stocare. 

Inainte de depozitarea in MACSTOR, fasciculele de combustibil sunt racite 

in bazinul de depozitare al combustibilului din CNE Cernavoda pentru o perioada 

de minim 6 ani. Prin aceasta racire, caldura medie eliberata de fasciculul de 

combustibil este redusa la 6.08 Watts. Aceasta valoare de referinta a caldurii 

eliberate de fasciculul CANDU 6 se foloseste si in proiectarea termica a modulului 

MACSTOR 400. Fasciculele de combustibil sunt incarcate subacvatic in cosurile 

de stocare combustibil uzat. Cosurile sunt apoi uscate si etansate prin sudare in 

statia de sudura ecranata. Cosurile de combustibil ars sunt transferate apoi in 

depozitul de combustibil ars intr-un container de transfer ecranat transportate de un 

trailer. 

Operatiunea de incarcare in module consta in ridicarea cu macaraua portal a 

containerului de transfer si pozitionarea lui deasupra modulelor de stocare. Dopul 

de ecranare din partea superioara a cilindrilor de stocare este schimbat cu 

ansamblul de incarcare pentru facilitarea operatiilor si sporirea protectiei. 

Ansamblul de incarcare consta dintr-un jgheab inelar ecranat si un dop provizoriu. 

Carligul macaralei destinat incarcarii containerului este folosit pentru incarcarea 

cosurilor de combustibil in cilindrul de stocare. Cand al zecelea cos de combustibil 

a fost incarcat, cilindrul de stocare este inchis cu un dop permanent si un capac 

metalic plan, ambele fiind sudate in partea superioara a cilindrului de stocare. 

 

Cilindrul de stocare 

Cilindrul de stocare al modulului este confectionat din otel carbon zincat. 

Odata umplut cu cosurile de combustibil uzat, dopul permanent, care este realizat 

din beton captusit cu otel, este montat in partea superioara a cilindrului de stocare 

si partea superioara este sudata de cilindrul de stocare. 

Cilindrii de stocare sunt incastrati in planseul de beton superior, cu partea ce 

contine combustibilul atarnata in spatiul din interiorul modulului. La partea 

inferioara a cilindrului de stocare este prevazut un limitator seismic care permite 

dilatarea termica libera a cilindrilor de stocare pe directia verticala, in timp ce 

restrictioneaza miscarile pe orizontala. Partea superioara a cilindrului de stocare 

este acoperita cu un capac metalic plan pentru dopul permanent. 

Racirea cilindrilor de stocare este realizata prin convectie naturala si radiatie  

termica de pe suprafata cilindrilor de stocare si prin conductie la planseul superior 

al modulului. Aerul de racire intra in modul prin partea inferioara printr-o serie de 
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guri de admisie, trece prin interiorul modulului unde sunt localizati cilindrii de 

stocare si apoi iese din modul prin partea superioara prin gurile de aerisire. 

Conductele de intrare și de evacuare a aerului sunt proiectate ca un labirint si 

sunt situate in partea inferioara si superioara a fiecaruia dintre peretii laterali. 

Configuratia labirintului reduce emisia de radiatii si ofera un circuit de aer cu  

rezistenta redusa care maximizeaza fluxul de aer. Gurile de admisie de aer sunt 

pozitionate deasupra solului pentru a minimiza probabilitatea de a fi obturate de 

zăpadă sau materiale solide. 

Sistemul de stocare combustibil uscat MACSTOR 400 ofera 2 bariere de 

izolare a fasciculelor de combustibil: cosul de combustibil si cilindrul de stocare. 

Astfel, acele bariere furnizeaza un sistem pasiv de izolare cu reținere controlata, cu 

scopul de a asigura prevenirea eliberarii de radionuclizi în mediul inconjurator. 

Cosul de stocare al combustibilului uzat este sigilat prin sudare si sudura este 

verificata inainte de transferarea cosului in modulul MACSTOR 400. 

Se prevede prelevarea probelor de aer din fiecare cilindru de stocare pentru a 

detecta scurgeri fie din cosuri fie chiar din cilindrii de stocare. Fiecare cilindru de 

stocare este echipat cu o conducta de drenaj situata in centrul placii din partea de 

jos a cilindrului de stocare si o conducta de ventilatie situata pe partea laterală a 

cilindrului de stocare, în partea de sus. Ambele conducte se extind spre partea 

exterioara a modulului aproape de baza, pentru a se putea conecta echipamentul de 

prelevare a aerului, dupa cum este nevoie. Fiecare linie are un robinet care este 

normal inchis, terminat printr-un capac de sigilare, la extremitatea sa. 

 

Modulul de stocare 

Cilindrii de stocare sunt inglobati in planseul superior al modulului, oferind 

un gol care permite incarcarea cosurilor de combustibil. Fiecare gol are un dop de 

etansare realizat din beton captusit cu otel care asigura ecranarea si inchide incinta 

cilindrului de stocare in partea superioara. In timpul perioadei de transfer, dopul 

permanent de etansare este inlocuit de dopul provizoriu al ansamblului de incarcare 

pentru a reduce emisiile de radiatii si pentru a ajuta la respectarea cerintelor cu 

privire la protectia impotriva radiatiilor in timpul incarcarii. Odata ce incarcarea 

cilindrilor de stocare este completa, dopul permanent de etansare este repozitionat 

peste gol. 

Modulul MACSTOR 400 este proiectat sa reziste la hazarduri naturale si 

umane credibile. Este realizat din beton armat de densitate normala care ofera atat 

integritate structurala cat si ecranare. 

 Betonul este protejat de incalzirea directa de la radiatia infrarosu de la 

cilindrii de stocare prin panouri de izolare termica ce acopera tavanul de sub 

planseul superior si partea superioara a peretilor modulului, pana deasupra gurilor 

de admisie a aerului. 

Modulul MACSTOR 400 nu are parti mobile. Structuri cu o operare atat de 

statica nu au un mod de defectare in operarea normala si nu se pot degrada decat 

incet, de-a lungul timpului. Pentru a compensa degradarea lenta a suprafetelor 
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externe de-a lungul timpului, sunt posibile reparatii ale suprafetelor de beton atunci 

cand acestea sunt necesare. Suprafetele exterioare ale cilindrilor de stocare sunt 

expuse direct la racirea cu aer, in timp ce suprafetele interioare sunt expuse doar la 

aerul uscat din interiorul cilindrilor de stocare. Pentru a minimiza rata de oxidare a 

suprafetelor interioare si exterioare din otel carbon ale cilindrilor suprafetele 

acestora sunt protejate cu un strat potrivit de subtire de Zinc. Cilindrii de stocare se 

incalzesc singuri si sunt protejati de ploaia directa de catre modulul de beton. 

Astfel suprafetele lor exterioare sunt rar umezite, reducand si mai mult efectul de 

coroziune al aerului ambiant. 

 

Dispozitive de siguranta pentru a fi utilizate de catre Agentia 

Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) 

Modulul MACSTOR 400 asigura mai multe dispozitive de siguranta pentru 

sigiliile metalice fixe AIEA  pentru a permite personalului AIEA sa verifice 

securitatea materialelor depozitate. 

Modulul este prevazut de asemenea cu 24 conducte de re-inspectie 

(denumite si conducte de re-verificare) situate de-a lungul peretilor longitudinali si 

situate la extremitatile modulului, pentru a permite profilare sau amprentarea 

semnalului radiațiilor pentru fiecare cos de combustibil iradiat, in momentul in 

care cilindrii de stocare sunt incarcati cu cosuri de combustibil ars. Aceste 

conducte sunt pozitionate in interiorul peretilor modulului pentru cei 24 de cilindrii 

de stocare perimetrali si sunt similare cu cele din interiorul modulului MACSTOR 

- 200. Cei 16 cilindrii de stocare centrali sunt deserviti de 4 coloane de re-

verificare etanse, fiecare coloana adapostind o conducta de re-verificare care 

analizeaza 4 cilindrii de stocare vecini. Coloanele de re-verificare etanse sunt 

prevazute cu 40 de colimatoare, fiecare avand in grija pozitia ocupata de cosul de 

combustibil. 

 
PARAMETRII DE PROIECTARE AI 

MODULULUI CM-400  
PARAMETRU 

Durata de viata a structurii proiectate 50 ani  

Proiect de referinta 
Qinshan si Wolsong 400 MACSTOR modul 

de stocare  

Dimensiuneile modulului de stocare: -

Lungime (m) -Latime (m) -Inaltime (m)  
21.9 m 12.93 m 7.58 m1  

Material structural Beton armat de desitate normala  

Distanta pana la Limita Zonei de Excludere  Minim 800 m  

Durata de racire a combustibilului  6 ani  

Caldura reziduala medie pe fascicul (pentru 

durata de ardere si racire si combustibil uzat 

de referinta)  

6.08 W  

Temperatura admisa a combustibilului pe 

perioada stocarii 
160°C  

Integritatea combustibilului  
Proiectat atat pentru fascicule intacte cat si 

pentru fascicule cu invelis defect. 
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Izolarea fasciculelor de combustibil  
Prin intermediul cilindrilor de stocare si al 

cosurilor de stocare  

Racire  

Prin intermediul gurilor de intrare si iesire a 

aerului localizate pe ambele parti ale 

modulului  

Monitorizare 

Prin intermediul conductelor de drenaj si 

ventilare pentru prelevare de gaz intre 

cavitatile cilindrilor de stocare, pentru fiecare 

cilindru de stocare  

Circuitul aerului: Numar de guri de admisie, 

Numar de guri de iesire 

10 (5 la baza fiecarei parti longitudinale) 12 

(6 in partea superioara a fiecarei parti 

longitudinale; 4 la dimensiunea maximă și 

două pe jumatate) 

Varful temperaturii medii (maxim / minim)a 

aerului in timpul zilei si in timpul noptii 
-26°C/ +40°C  

Temperatura maxima estimata a 

combustibilului pentru un cos de stocare plin 

cu fascicule de combustibil racite timp de 6 

ani 

149.5°C (cu un varf al temperaturii mediului 

ambiant de 40°C in timpul zilei si 24°C in 

timpul noptii, pentru o luna) 

Grosime minima a peretelui de beton (din 

motive de ecranare si de structura )  
985 mm  

Viteza maxima a vantului in timpul unei 

tornade (furtuni)  
420 km/ora (la Cernavoda nu au loc tornade)  

Presiunea de proiectare a vantului  1.0 kPa  

Acceleratia seismica (orizontala)  0.3 g  

Cod de proiectare pentru stocare uscata  CSA N292.2  

Cod principal de proiectare pentru Analiza 

Structurala  
CSA N291  

Evenimente de baza luate in calcul la 

proiectarea Structurilor de Stocare 

Cutremure, vanturi puternice, tornade (daca 

este cazul), proiectile rezultate din tornade 

(daca este cazul), fulgere, inundatii (daca este 

cazul) 

 

Scurta descriere a Cilindrului de Stocare CM-400 

Cilindrul de Stocare CM-400 este proiectat sa adaposteasca 10 cosuri. 

Inaltimea cilindrului de stocare este setata pentru a avea toate cosurile de 

combustibil localizate in spatiul din interiorul modulelor, pentru a maximiza 

procesul de racire. 

Cilindrul de stocare este realizat din otel carbon protejat impotriva 

coroziunii pe interior si exterior prin acoperire cu Zinc. Cilindrul de stocare este 

incastrat in placa superioara de beton a modulului si este suspendat la o distanta 

mica deasupra pardoselii modulului. 

Partea superioara a cilindrului de stocare are un locas care, impreuna cu 

dopul de ecranare (otel carbon umplut cu beton armat ), capacul metalic si modulul 

efectiv, este proiectat sa asigure ecranarea pentru personalul de exploatare. 

Cilindrii MACSTOR-400 sunt prevazuti cu un inel pentru a spori ecranarea mari 



 

Sediu: Agigea, Al. Gorunului, nr. 7 

CUI: RO13758156, J13/818/2001 

Registrul National al Elaboratorilor de 

Studii pentru Protectia Mediului nr. 111 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2008 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Extinderea amplasamentului Depozitului 

Intermediar  de Combustibil Ars si continuarea  

construirii modulelor tip MACSTOR 400 
Contract nr. 1378/28.12.2015 

Act Aditional nr. 1 / 2016  
 

Pagina 60 din 210 

 

etansarea intre dopul de ecranare si cilindrul de stocare. Atat dopul de protectie 

biologica, cat si capacul din otel inoxidabil sunt elemente ale cilindrilor de stocare. 

Partea inferioara a cilindrilor de stocare se afla la o distanta suficienta fata de 

podea pentru a putea avea acces la conductele de drenaj si pentru a oferi destul 

spatiu pentru dilatarea termica a cilindrului de stocare. Acest aranjament reduce de 

asemenea transferul de caldura de la cilindrii de stocare la podea. In cazul unui 

eveniment improbabil de cadere a unui cos in interiorul cilindrului – de la o 

inaltime de 7.5 m, analiza de impact a confirmat ca tensiunile se pastreaza in limite 

admisibile si ca: 

1. Planseul superior al modulului MACSTOR 400 pastreaza cilindrii de 

stocare la locul lor; 

2. Cilindrul de stocare isi mentine integritatea structurala; 

3. Cosul de combustibil poate fi recuperat dupa caderea acestuia. 

Capacul metalic si partea superioara a cilindrului care este expusa atmosferei 

sunt realizate din otel inoxidabil si sunt etansate prin sudare una de alta dupa ce 

cilindrul a fost umplut cu 10 cosuri de stocare; acest lucru ofera cea de-a doua 

bariera de izolare a sistemului de stocare. Placa de baza a cilindrului de stocare 

ofera un spatiu pentru 2 gauri in care sunt localizati limitatorii seismici 

impiedicand orice deplasare laterala a cilindrului. 

In continuare sunt prezentate concluziile Studiului privind caracteristicile 

geologice si hidrogeologice ale amplasamentului DICA pentru avizarea 

terenului de fundare realizat in anul 2000 de catre GEOTEC S.A.: 

Studiul de fata prezinta o varianta de amplasare a depozitului de combustibil 

ars (DICA), singura posibila in conditiile geologice date, unde relieful calcaros a 

fost folosit ca teren de fundare pentru celelalte obiective nucleare. 

Singura portiune ramasa nefolosita o reprezinta prelungirea vestica a 

acesteia care a fost recomandata de GEOTEC. 

Lucrarile de investigare executate au confirmat si detaliat datele vechi 

permitand conturarea exacta a reliefului calcaros ingropat. De asemenea prin 

investigare geofizica s-au evaluat si confirmat valorile principalilor parametri 

geotehnici, obtinuti anterior in zone invecinate. 

Masuratorile de nivel al apei subterane efectuate de-a lungul a doi ani in 

forajele executate special pentru acviferul barremian in intreaga zona din jurul 

platformei barremiene, completate cu cele efectuate pe principalele artere fluviale 

naturale (Dunarea) sau artificiale (Canalul Dunarea-Marea Neagra) ce functioneaza 

alternativ ca alimentatori sau descarcatori ai acviferului barremian au permis 

obtinerea unei imagini complete din punct de vedere hidrogeologic. Astfel 

variatiile de pana la 7-9 m (valori maxime accidentale 1%=12,10 mdMB si 

extraordinare 1‰=14,13 mdMB) ale nivelurilor Dunarii induc o miscare de tip 

maree cu frecventa sezoniera si amplitudine de pana la 3-3,5 m a nivelurilor apei 

subterane din calcarele barremiene, intre cotele 7-7,5 si 10-10,5 mdMB. 

Variatii sezoniere de genul celor descrise mai sus asupra depozitelor 

acoperitoare cuaternare neomogene uneori loessoide sau a umpluturilor realizate 



 

Sediu: Agigea, Al. Gorunului, nr. 7 

CUI: RO13758156, J13/818/2001 

Registrul National al Elaboratorilor de 

Studii pentru Protectia Mediului nr. 111 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2008 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Extinderea amplasamentului Depozitului 

Intermediar  de Combustibil Ars si continuarea  

construirii modulelor tip MACSTOR 400 
Contract nr. 1378/28.12.2015 

Act Aditional nr. 1 / 2016  
 

Pagina 61 din 210 

 

necontrolat pentru nivelarea terenului initial diminueaza foarte mult caracteristicile 

geotehnice ale acestora in urma modificarilor repetate ale starii de umiditate, 

facandu-le improprii pentru fundarea directa. 

La alegerea unei solutii de fundare este necesar a tine cont de cele descrise 

mai sus, care sa asigure evitarea asezarii constructiei pe aceste depozite si 

descarcarea sarcinilor date de constructia depozitului pe masivul stancos-calcaros, 

aflat la adancimi rezonabile (0-6 m fata de nivelul actual al terenului) intr-un 

perimetru mai mare decat cel necesar constructiei propriu-zise. 

Pentru atingerea cotei finale cerute de proiect in realizarea platformei 

constructiei este necesara crearea unei umpluturi controlate din materiale locale 

intre suprafata actuala a terenului si sus amintita cota. 

Este necesara o consultare permanenta intre geologi si proiectant si 

constructor, apoi, in fazele de detaliu de executie, o supraveghere geologica 

permanenta. 

Sistemul de monitorizare a amplasamentului din punct de vedere 

hidrogeologic, este prezentat in actuala faza de studiu de cele 5 foraje de 

observatie: D2, D6, D7, D8, D9, la care se adauga forajul 101 executat anterior 

(foraje de pe amplasamentul platformei CNE Cernavoda). Aceste foraje au fost 

probate deja chimic si radiometric atat pe probe din carotele extrase prin forare, cat 

si pe probe de apa din aceste foraje printr-un program convenit intre GEOTEC, 

ICIM si CNE Cernavoda. In general aceste foraje pot ramane in afara perimetrului 

constructiei putand fi folosite si in viitor in timpul constructiei sau in faza 

operationala. Este posibila includerea acestora intr-o retea extinsa la scara intregii 

zone Cernavoda. Este necesar un program de monitorizare pentru aceste faze prin 

contributia celor trei unitati mentionate mai sus. 

 

 

III.5.10. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în 

funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară 

Depozitul Intermediar de Combustibil Ars este de tip modular permiţând 

construcţia etapizată, pe o perioada extinsa pe măsură ce combustibilul uzat, 

stocat intermediar în BCU trebuie transferat la DICA. 

 

Graficul de realizare a investitiei DICA a fost prezentat in  Raportul 

Informativ privind stategia pe termen lung de dezvoltare a DICA (IR-35370-006, 

rev.3), care are ca scop  asigurarea capacitatii de stocare combustibil ars 

disponibila in functie de necesitati. 

 

În aceaste conditii, ţinând, cont de perioada necesară proiectării, a întocmirii 

documentelor necesare obţinerii acordurilor/ avizelor/ autorizaţiilor, precum şi din 

alte considerente legate de obţinerea acordurilor/ avizelor/ autorizaţiilor (acord de 

mediu, aviz sanitar şi de gospodarirea apelor precum şi autorizaţii de construire 

CNCAN) se propune continuarea construirii a încă două module tip MACSTOR 
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200 pe rândul doi (respectiv modulele nr. 8 şi 9), iar începând cu modulul 10 să fie 

construite numai module tip MACSTOR 400. Astfel se asigură o perioadă de 

graţie (suplimentară) de cca 2 ani de zile pentru finalizarea tuturor demersurilor 

legale necesare trecerii la construirea de module MACSTOR 400. 

 

Graficul de realizare a investiţiei extindere DICA este structurat astfel 

încât să acomodeze atât duratele asociate proiectării, obţinerii avizelor şi 

autorizatiilor cât şi pe cele pentru construirea efectivă într-o manieră care să 

permită evitarea unor situaţii în care CNE Cernavodă să se confrunte cu dificultăţi 

în operare ca urmare a lipsei spaţiului de stocare disponibil.  

Eşalonarea investiţiei (INV/Constructii+Montaj) 

 

INVESTITIE C+M 

Activitate 

Data 

Începere 

Data 

Finalizare 

Nr. 

Luni 

Data 

Începere 

Data 

Finalizare 

Nr. 

Luni 

Modul 8 tip MACSTOR200 3/6/2015 15/1/2017 20 15/4/2016 15/12/2016 8 

Modul 9 tip MACSTOR200 3/6/2015 31/8/2017 26 01/12/2016 31/7/2017 8 

Modul 10 tip MACSTOR400 1/3/2017 28/9/2018 18 01/8/2017 29/8/2018 13 

Modul 11 tip MACSTOR400 29/6/2018 9/3/2020 21 7/12/2018 6/2/2020 14 

Modul 12 tip MACSTOR400 9/12/2019 17/8/2021 20 18/5/2020 16/7/2021 14 

Modul 13 tip MACSTOR400 18/5/2021 25/1/2023 20 26/10/2021 26/12/2022 14 

Modul 14 tip MACSTOR400 26/10/2022 4/7/2024 21 5/4/2023 4/6/2024 14 

Modul 15 tip MACSTOR400 4/4/2024 16/1/2026 21 12/9/2024 17/12/2025 15 

Modul 16 tip MACSTOR400 17/10/2025 12/7/2027 21 27/3/2026 10/6/2027 15 

Modul 17 tip MACSTOR400 12/4/2027 19/12/2028 20 27/2/2029 29/4/2030 14 

Modul 18 tip MACSTOR400 19/9/2028 29/5/2030 20 27/2/2029 29/4/2030 14 

Modul 19 tip MACSTOR400 27/2/2030 6/11/2031 21 7/8/2030 7/10/2031 14 

Modul 20 tip MACSTOR400 7/8/2031 15/4/2033 20 15/1/2032 16/3/2033 14 

Modul 21 tip MACSTOR400 14/1/2033 25/9/2034 20 24/6/2033 24/8/2034 14 

Modul 22 tip MACSTOR400 26/6/2034 4/3/2036 21 4/12/2034 1/2/2036 14 

Modul 23 tip MACSTOR400 4/12/2035 12/8/2037 20 13/5/2036 13/7/2037 14 

Modul 24 tip MACSTOR400 13/5/2037 3/2/2039 21 21/10/2037 4/1/2039 15 

Modul 25 tip MACSTOR400 4/11/2038 13/7/2040 20 14/4/2039 13/6/2040 14 

Modul 26 tip MACSTOR400 13/4/2040 23/12/2041 20 21/9/2040 21/11/2041 14 

Modul 27 tip MACSTOR400 23/9/2041 2/6/2043 21 3/3/2042 1/5/2043 14 

Modul 28 tip MACSTOR400 3/3/2043 9/11/2044 20 11/8/2043 10/10/2044 14 

Modul 29 tip MACSTOR400 10/8/2044 19/4/2046 20 18/1/2045 20/3/2046 14 

Modul 30 tip MACSTOR400 18/1/2046 27/9/2047 20 28/6/2046 28/8/2047 14 

TOTAL 3/6/2015 27/9/2047 380 
  

312 

In vederea depozitarii definitive a deseurilor inalt active, constituite in 

cea mai mare parte din combustibilul nuclear uzat (considerat in Romania 
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deseu radioactiv), Romania are in vedere construirea unui depozit geologic de 

mare adancime, pana in anul 2060.  

La baza acestei alegeri a stat faptul ca, in plan international, dupa 30 ani de 

cercetare, s-a demonstrat in mod suficient ca depozitarea geologica reprezinta, in 

prezent, optiunea cea mai sigura si mai durabila in ceea ce priveste gospodarirea pe 

termen lung a deseurilor de inalta activitate si a combustibilului nuclear uzat.  

Plecand de la ipoteza ca Depozitului Geologic va fi finalizat in anul 2060, si 

luand in considerare ritmul de producere al combustibilului ars, pe perioada celor 

doua cicluri de viata ale U1, U2, se poate constata ca o parte din combustibilul uzat 

depozitat in DICA va putea fi transferat in Depozitul Geologic Final. In acest fel se 

va asigura in continuare spatiu de depozitare in DICA pentru combustibilul produs 

de unitatile aflate in exploatare la acea data. 

Durata de viata a modulelor ce urmeaza a fi golite si utilizate in continuare 

pentru stocarea combustibilului uzat va fi stabilita in urma unei expertize tehnice a 

acestora. 

 

 

III.5.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 

In prezent DICA deserveste unitatile U1 si U2 in vederea depozitarii 

combustibilului ars rezultat de la acestea. 

Dupa punerea in functiune a Unitatilor U3 si U4, DICA va deservi si aceste 

unitati, fiind necesara extinderea suprafetei acestuia.  

Functionarea celor patru unitati, dupa cele doua cicluri de viata, se va 

incheia dupa cum urmeaza: 

 Unitatea 1 la sfarsitul anului 2050 

 Unitatea 2 la sfarsitul anului 2061 

 Unitatea 3 la sfarsitul anului 2076 

 Unitatea 4 la sfarsitul anului 2076. 

Privitor la relatia dintre DICA extins si Unitatea 5 putem mentiona ca 

schimbarea destinatiei Unitatii 5 a facut posibila extinderea DICA prin marirea 

suprafetei acesteia. 

 

In continuare sunt prezentate si alte proiecte viitoare, care pot avea legatura 

cu proiectul, respectiv: 

- Schimbarea destinatiei Unitatii 5 a fost aprobata prin Hotararea AGEA a 

SNN nr 1 din 11 martie 2015.  

Strategia Nationala Energetica in vigoare la aceasta data nu prevede si 

finalizarea Unitatii 5, asa cum prevede, in mod expres, finalizarea Unitatilor 

3 si 4. Singura mentiune referitoare la Unitatea 5 este urmatoarea: 

"Elaborarea unui studiu privind valorificarea lucrarilor efectuate la aceasta 

unitate". Indirect, deci, Strategia Nationala Energetica prevede sistarea 

lucrarilor la acest obiect de investitii. In sensul celor mai sus mentionate, la 
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nivelul SN Nuclearelectrica S.A. s-a contractat elaborarea unui ,,Studiu de 

fezabilitate privind oportunitatea continuarii lucrarilor la Unitatea 5 de la 

CNE Cernavoda in vederea utilizarii acesteia ca centrala nucleara", studiu 

care a fost elaborat in luna martie 2012. 

Autorul studiului, Sucursala CITON din cadrul Regiei Autonome 

Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN) recomanda reutilizarea 

constructiilor si spatiilor existente, prin schimbarea destinatiei 

cladirilor si utilarea lor in scopul asigurarii functionarii Unitatilor 1 si 

2, si, ulterior, a Unitatilor 3 si 4, in conditii de siguranta si securitate 

nucleara.  

In data de 13.11.2014, s-a luat Decizia nr. 163 a Consiliului de 

Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., conform careia Consiliul de 

Administratie al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. a decis ca se 

aproba angajamentul privind proiectul de investitii "Schimbarea destinatiei 

Unitatea 5 si utilizarea spatiilor si structurilor deja realizate, aferente 

Unitatii 5, pentru alte activitati in legatura cu exploatarea in siguranta a 

Unitatilor 1 si 2, si ulterior a Unitatilor 3 si 4". 

În urma remedierii, închiderii, modificării şi finisării construcţiei, 

precum şi a compartimentării Clădirii Integrate, aceasta va trebui să includă 

urmatoarele obiecte: 

 Adăpost pentru situaţii de urgenţă 

 Centru de Control al Urgenţelor pe Amplasament (CCUA) 

 Remiza PSI corespunzătoare scopului ei; 

 Realizarea unei Zone Administrative pentru personalul de intervenţie 

în caz de urgenţă 

 Amenajarea unor spaţii tehnice necesare echipamentelor sanitare, 

electrice, de ventilaţii şi de securitate 

 Amenajare Punct Termic Platformă CNE Cernavodă în Clădirea 

Integrată 

 Garaj dotat corespunzător cerinţelor aferente întreţinerii grupurilor de 

intervenţie mobile (generatoare diesel mobile pentru pierderea totală a 

alimentării cu energie electrică - Station Black Out (SBO). 

Privitor la Cladirea Reactorului, avand in vedere ca această construcţie 

este alcătuită din elemente de beton masive, cu grosimi de peste 1 m, oferă 

un spaţiu pentru destinaţii viitoare nedefinite la această dată, fiind totusi 

prevazute a fi realizate lucrari de reparaţii şi închidere, realizarea de finisaje 

grosiere, precum şi realizarea predispunerii racordării la utilităţi, la limita 

clădirii, fără a se compartimenta interior. 

 

- De asemenea beneficiarul mai are o serie de proiecte de investitii de mica 

amploare pentru anul 2016 care pot avea o legatura directa sau indirecta cu 

proiectul nou integrat, in continuare este prezentata aceasta lista: 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

1 Extinderea ariei de acoperire a sistemului de monitorizare tritiu in aer U1/U2 

2 
Instalarea unui extractor de rezerva pe sistemul de abur etansare labirinti turbina la U1 si 

U2  

3 
Imbunatatirea functionarii sistemului LISS (Liquid Injection Shutdown System) prin 

inlocuirea vanelor aferente cu un alt tip de vane - MPA - 658 

4 
Imbunatatirea sistemului de abur viu al U1 prin inlocuirea vanelor de descarcare abur in 

atmosfera (ASDV) cu un alt tip de vane -MPA - 581 

5 Modernizare si extindere Sistem de protectie fizica 

6 

Reabilitare si amenajare drumuri, platforme si conducte subterane (include si 

dezafectare CF interioara, a rampei de descarcare pacura si a cazanului ABA. 

Reamenajare teren si realizare guri de descarcare CLU din cisterne auto) 

7 Inlocuire baterii stationare de 48 Vcc, 220 Vcc si 400 Vcc la U1 

8 
Inlocuirea sistemului de excitatie 1-41220-PL743/3501 GENNEREX de la U1 datorita 

imposibilitatii procurarii componentelor cu caracter SPV 

9 

Marirea sigurantei in functionare a sistemului de evacuare a puterii din CNE Cernavoda, 

prin retehnologizarea transformatoarelor de evacuare putere si asigurarea unui trafo de 

rezerva pt doua unitati  

10 Amenajarea centrului suport de interventie la simulator 

11 
Instalare subsistem LEM “on-line” la Unitatea 2 si integrarea unitara cu sistemul actual 

LEM 

12 
Echiparea transformatoarelor 1-5144-T03/T04 si 1-5134-T05/T06 cu sistem de 

prevenire a exploziei si incendiului  

13 
Instalare sisteme de filtrare in amonte de camerele de apa ale condensatoarelor U1 si U2 

si retehnologizarea sistemului de curatare cu bile a condensatorului U1 

14 

Modernizarea sistemului de aer comprimat de la U1 prin inlocuirea compresoarelor de 

aer instrumental, de serviciu si de respirat cu compresoare performante de generatie 

noua 

15 

Instalarea de sisteme de masura on line a concentratiei gazelor dizolvate in uleiul 

electroizolant al transformatoarelor de putere aferente 5144-T03/T04, 5134-T05/T06 de 

la U1 si U2 si 0-5134-T1/T2 si 0-5135-TC01/TC02 de la U0 

16 Optimizarea sist. de prelevare probe chimice din centrala U1/U2 

17 Retehnologizarea sistemelor de detectie incendiu instalate in NSP-U1 si Pavilionul 2 

18 Inlocuire sistem de ventilare si conditionare aer aferent Pavilion 2 

19 Reabilitare si modernizare echipamente Statia de Pompare Apa de Incendiu - SPAI  

20 
GEM Spectrometru de gaze nobile pentru asigurarea monitorizarii emisiilor gazoase de 

la U#2, similar cu cel instalat la uitatea U1 

21 Inlocuire sistem de ventilare si conditionare aer aferent Pavilion 6 NOB 

22 

Introducerea pe tubulatura de aspiratie a sistemului de ventilatie cladire reactor U1, 

inainte de 1-7312-ACU1, a unei instalatii de dezumidificare a aerului cu roata 

adsorbanta 

23 Retehnologizarea Turnului Meteo 
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III.5.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 
Alternativa 0 – neimplementarea proiectului, pastrarea configuratiei 

actuale de 27 de module tip MACSTOR 200 

Capacitatea de stocare intermediară necesară 

Determinarea capacităţii de stocare intermediară uscată se bazează pe 

considerentele tehnice referitoare la numarul de fascicule de combustibil ce se ard 

anual în fiecare reactor. Reactoarele CANDU 6 au un ciclu de viaţă estimat la un 

numar de 210.000 EFPH2 de funcţionare, limitat de condiţia tuburilor de presiune 

ale zonei active.  

Cuantificarea în ani calendaristici de funcţionare se face în funcţie de 

factorul de capacitate obţinut în exploatare. Pentru o centrală CANDU 6 cu 

performanţa medie ,numarul total de fascicule de combustibil uzat rezultand din 

operare,pe durata unui ciclu de 210,000*EFPH,la un factor de capacitate de 80% 

(echivalentul a 30 ani operare), este estimat a fi de aprox.144.000 

fascicule/unitate(288.000 pentru ambele unitati).  

Avand in vedere ca 27 module MACSTOR 200 asigura stocarea a 324000 

fascicule este evident ca alternativa 0 asigura capacitatea de stocare necesara 

pentru doar un singur ciclu de functionare a celor doua unitati. 

 

 

Din considerentele prezentate mai sus si conform calculelor reiese clar 

necesitatea extinderii capacităţii de stocare uscată a combustibilului nuclear 

uzat, faţă de varianta iniţială a proiectului ce prevedea 27 module MACSTOR 

200, astfel alternativa 0 nu reprezinta o solutie viabila. 

 

 

Alternativa 1 

Soluţia pe care se bazează acest scenariu este aceea a eficientizării utilizării 

amplasamentului alocat DICA prin modificarea proiectului actual care prevede 

depozitarea combustibilului uzat în module MACSTOR 200 şi trecerea la varianta 

MACSTOR 400 a acestora, dezvoltată în urma colaborării dintre AECL (Atomic 

Energy of Canada Limited), Korea Hydro& Nuclear Power Co. (KHNP) şi Nuclear 

Environment Technology Institute (NETEC). 

În această variantă amplasamentul DICA ar conţine: 9 module tip 

MACSTOR 200 şi 21 module tip MACSTOR 400 dispuse pe 4 şiruri paralele . 

Practic, in aceasta varianta ar creşte semnificativ densitatea de stocare 

pe unitatea de suprafaţă utilizând la maximum utilităţile şi caracteristicile 

terenului. 

Cele 30 de module sunt dispuse pe o suprafaţă de teren caracterizată prin 

cota medie a izobatelor de calcar + 9,05 mMB (cote cuprinse între - 2,0 … + 12,0 

                                           
2 EFPH = effective full power hours – numarul total de ore de functionare la 

100% putere 
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mMB), respectiv cota de fundare la o adâncime medie de 4,95 m (incluzând 1,0 m 

încastrare în roca de bază) faţă de cota terenului natural + 13,0 mMB.  

Fiecare şir de module va fi prevăzut cu propria macara portal de 30t/10t-

28m, acelaşi tip de macara care deserveşte în prezent şirul 1 de module 

MACSTOR 200, deci vor fi necesare 4 macarale. 

 Modulul de tip MACSTOR 400 reprezintă o variantă mai compactă de 

modul, ce pleacă de la proiectul modulului de depozitare MACSTOR 200 având o 

capacitate de stocare dublă (de 24.000 de fascicule) faţă de capacitatea de stocare a 

modulului MACSTOR 200. 

 

Tabel comparativ MACSTOR 200 – MACSTOR 400 
Parametru MACSTOR 200 MACSTOR 400 

Perioada minimă de răcire în 

bazinul de combustibil iradiat 6 ani pentru combustibilul de referinţă 

Puterea termică pentru 

fasciculul de referinţă cu grad 

mediu de ardere 

6,08 W 

Puterea termică pentru 

fasciculul de referinţă cu grad 

maxim de ardere 

9,76 W 

Puterea termică pentru coşul de 

stocare:  

Coşul mediu 364,8 Watts 

  

Durata de viaţă specificată prin 

proiect a structurii  50 ani 

Dimensiuni  

Lungime(m) 21,64 m 21,94 m 

Latime (m) 8,13 m 12,95m 

Inaltime(m) 7,50 m 7,60 m 

Capacitate:  

- Număr de fascicule care 

pot fi stocate de un modul  
12.000 fascicule 24.000 fascicule 

Configuraţia circuitului de 

răcire cu aer 

- 10 guri de intrare a aerului (câte 5 pe fiecare parte) 

- 12 guri de ieşire a aerului (câte 6 pe fiecare parte) 

Căldura disipată de un modul 73 kW 

(analizat la 78 kW) 

145,9 kW 

(analizat la 146,7kW) 

Temperatura mediului ambiant 40oC temperatura maximă 

zilnică 

40oC temperatura maximă 

zilnică 

 

Aşa cum rezultă din tabelul comparativ, se poate observa că în afară de 

laţimea şi capacitatea de stocare a modulului MACSTOR 400, nu există 

diferenţe majore faţă de varianta MACSTOR 200, ceea ce conduce la un mod 

de operare identic prin compatibilitatea cu echipamentele deja existente 



 

Sediu: Agigea, Al. Gorunului, nr. 7 

CUI: RO13758156, J13/818/2001 

Registrul National al Elaboratorilor de 

Studii pentru Protectia Mediului nr. 111 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2008 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Extinderea amplasamentului Depozitului 

Intermediar  de Combustibil Ars si continuarea  

construirii modulelor tip MACSTOR 400 
Contract nr. 1378/28.12.2015 

Act Aditional nr. 1 / 2016  
 

Pagina 68 din 210 

 

(macara portal, container de transfer, coş de stocare, ghidaj de încărcare, 

etc.). Diferenţa foarte mică de lungime (300mm) nu împiedică cu nimic 

utilizarea aceluiaşi tip de macara portal de 30/10t cu deschidere de 28m, 

permiţând şi accesul trailerului de transport. 

De mentionat că dimensiunile şi caracteristicile modulului permit ca 

tranzitia    de la modulul MACSTOR 200 la modulul MACSTOR 400 să nu 

impună modificări majore în actuala dispunere a şirurilor de module din cadrul 

DICA. 

În aceasta alternativa, ţinând cont de dimensiunile precizate în tabelul 

comparativ de mai sus, precum şi din considerente legate de obţinerea acordurilor / 

avizelor / autorizaţiilor (acord de mediu, aviz sanitar şi de gospodarirea apelor 

precum şi autorizaţii de construire CNCAN) se propune continuarea construirii a 

încă două module tip MACSTOR 200 pe rândul doi (respectiv modulele nr. 8 şi 9), 

iar începând cu modulul 10 să fie construite numai module tip MACSTOR 400. 

Aceasta alternativa asigură o perioadă de graţie (suplimentară) de minim 2 ani de 

zile pentru finalizarea tuturor demersurilor legale necesare trecerii la construirea de 

module MACSTOR 400. 

Capacitatea de stocare propusa in aceasta alternativa ar fi de  612.000 

fascicule. 

 

Ţinând cont că actualul amplasament autorizat asigură construirea a doar trei 

şiruri de module, rezultă că pentru construirea celui de-al patrulea şir de module al 

alternativei 1, se impune o majorare a suprafeţei amplasamentului.  

Din calcule rezultă că suprafaţa amplasamentului DICA se va majora cu 

circa 7.000 m2, respectiv de la circa 24.000 m2 la circa 31.000 m2 (suprafaţa 

cuprinsă între limitele gardului exterior al obiectivului).  

De asemenea, trebuie remarcat că în aceasta alternativa 1 se asigură o 

suprafaţă de teren ce ar permite construirea, în viitor, a unor noi module necesare 

pentru depozitarea combustibilului rezultat din funcţionarea Unităţilor 3 şi 4. 

Pentru extindere DICA sunt necesare lucrări de: 

 demolarea protecţiei fizice şi a rigolei perimetrale şi refacerea lor pe laturile 

dinspre clădirea reactorul 5 şi dinspre Valea Cişmelei; 

 mărirea suprafeţelor ocupate de drumurile şi de platformele interioare; 

 extinderea căilor de rulare existente şi execuţia altora noi. 

În această variantă, poarta de acces secundar care asigură pătrunderea 

utilajelor grele necesare construcţiei modulelor şi amenajării şirurilor 3 şi 4 de 

module va fi amplasată în dreptul şirului 4 pe latura împrejmuirii care conţine 

poarta principală de intrare pe amplasamentul DICA. 

Din punctul de vedere al amenajărilor necesare instalaţiilor electrice aferente 

constructiilor, aceasta alternativa 1 prevede construirea a 6 cămine de tragere 

principale şi 23 de cămine de racord nou, câte unul pentru fiecare modul. 

Cum în zona Corp Acces spaţiul subteran care comunică cu incinta 

platformei, este foarte aglomerat şi practic este imposibil de a proiecta o baterie de 
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tevi, pentru ieşiri cabluri s-a adoptat soluţia practicării de penetraţii la nivelul 

superior al încaperii care adăposteşte instalaţiile electrice de clasă IV din Corp 

Poartă şi pozării cablurilor pe rastelul existent iar in exterior, pe estacadă care 

traversează gardul interior de protectie fizică în vecinătatea grupului Diesel, 

travesează tot suprateran rigola pluvială, după care coboară prin tevi, în primul 

cămin de tragere (MH-1D), continuând subteran traseul către module.  

Traseele de cabluri nou proiectate sunt prevăzute cu capacitatea de preluare 

a tuturor cablurilor noi (de energie, control şi instrumentaţie, protecţie fizică, etc.)  

În felul acesta se evită excavările repetate fie pe vechile trasee, fie pe trasee 

noi, evitarea deteriorării cablurilor deja pozate, evitarea aglomerării traseelor în 

zona de poartă. 

În aceasta varianta de configurare platformă, sunt necesari 9 stâlpi 

suplimentari, noi, complet echipaţi şi 5 stâlpi existenţi care necesită demontare şi 

remontare. Numărul total de sâlpi dispuşi în această variantă este de 27 stâlpi  

Reţeaua de canalizare pluvială (meteorică), aferentă amplasamentului DICA, 

constă în canale colectoare din tuburi, Dn 500 mm, realizate din poliester armat cu 

fibră de sticlă (PAFS), pe care sunt amplasate cămine de vizitare din PAFS. 

Canalele colectoare sunt amplasate subteran, sub adâncimea de îngheţ. 

Canalele pluviale, aferente fiecărui şir de module, evacuează gravitaţional 

apele colectate în rigola de canalizare pluvială amplasată la baza taluzului 

platformei DICA. 

În această variantă numărul total de cămine colectoare şi de vane necesare 

este de 25 din care 3 sunt executate. 

Din căminul colector se iau probe de apă pentru verificarea eventualei 

contaminări radioactive. 

În căminul colector se instalează un indicator de nivel, iar semnalul de 

alarmă a nivelului maxim din cămin se transmite în Camera de Comandă 

Principală (MCR). 

În alternativa 1, sistemul de instrumentatie şi control realizeaza funcţia de 

semnalizare în MCR a nivelului crescut în caminele de colectare ape meteorice 

aferente modulelor de la nr. 8 la 30 amplasate pe şirurile 2, 3 şi 4. Sunt necesare în 

total un numar de 22 de semnalizatoare. De asemenea, sistemul de instrumentaţie 

şi control realizează funcţia de măsură temperatură în diverse locaţii ale modulul 

nr. 10 de tip MACSTOR 400. 

Apele provenite din precipitaţiile de pe taluzul perimetral al platformei 

amenajate DICA vor fi preluate printr-o rigolă de beton cu o lungime totală de cca 

655,00 m din care o lungime de cca 350,00 m este deja executată, şi evacuate într-

un cămin de vizitare aflat în exteriorul incintei DICA, în imediata vecinătate a 

acesteia. 

Apele provenite din precipitaţiile căzute pe platforma DICA, precum şi 

apele provenite din precipitaţiile căzute pe pantele taluzului perimetral al 

platformei amenajate, vor fi evacuate gravitaţional în Valea Cişmelei. 
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Extinderea amplasamentului presupune şi mărirea suprafeţelor ocupate de 

drumurile şi de platformele interioare 

Suprafaţa de drumuri şi platforme ce se va realiza este de 4.550,00 m2.  

În alternativa 1 parte din gardul de protecţie fizică trebuie refăcut pe poziţia 

noului amplasament, adică cel cu 4 şiruri, lungimea medie a împrejmuirii ce 

urmează să se execute în această variantă este de cca 330,00 m. 

 

Alternativa 2 

Pentru asiguarea unui numar de 612.000 fascicule de combustibil uzat care 

pot fi depozitate în Alternativa 1, numărul de module MACSTOR 200 necesare 

pentru alternativa 2 este de 44 module asigurând aceeaşi rezervă de spaţiu ca şi în 

alternativa 1.  

Rezultă că pentru asigurarea stocării fasciculelor de combustibil uzat, 

obţinut din funcţionarea unităţilor U1 şi U2, cu două cicluri de viaţă, vor fi 

necesare în Alternativa 2, 51 de module tip MACSTOR 200.  

 

În această variantă amplasamentul DICA ar conţine: 51 module MACSTOR 

200 dispuse pe 6 şiruri paralele. 

 

Pentru acomodarea capacităţii de stocare suplimentare determinată pentru 

unităţile U1 şi U2, două cicluri de funcţionare, în perspectiva extinderii duratei de 

funcţionare pentru Unităţile U1 şi U2 cu încă un ciclu de funcţionare de 210.000 

EFPH, în situaţia menţinerii modulului MACSTOR 200 ar fi necesară extinderea 

actualului amplasament al DICA (cel cu 27 module pe 3 şiruri) cu încă un şir de 10 

module, un şir de 11 module şi un al treilea şir cu 3 module, rezultând în final 6 

şiruri de module. 

 Fiecare şir de module va fi prevăzut cu propria macara portal de 30t/10t-

28m, acelaşi tip de macara care deserveşte în prezent şirul 1 de module 

MACSTOR 200, deci vor fi necesare 6 macarale în acest scenariu. 

Cele 51 de module sunt dispuse pe o suprafaţă de teren caracterizat prin cota 

medie a izobatelor de calcar + 8,90 mMB (cote cuprinse între - 2,0 … + 12,0 

mMB), respectiv cota de fundare la o adâncime medie de 5,10 m (incluzând 1,0 m 

încastrare în roca de bază) faţă de cota terenului natural + 13,0 mMB.  

Caracteristicile terenului ar impune, în varianta în care s-ar opta pentru 

aceasta alternativa, extinderea amplasamentului DICA spre Unitatea 5, şirul 6 

de module urmând a fi construit în perimetrul unităţii 5, în partea dispre 

unităţile 1, 2, 3, şi 4, această zonă fiind singura în care roca de bază se gaseşte 

la o cota fezabilă pentru construirea modulelor. 
Din calcule rezultă că suprafaţa amplasamentului DICA se va majora cu cca 

14.000 m2, respectiv de la cca 24.000 m2 la cca 38.000 m2 (suprafaţa cuprinsă 

între limitele gardului exterior al obiectivului).  

Din punctul de vedere al amenajărilor necesare instalaţiilor electrice aferente 

constructiilor, aceasta alternativa prevede construirea a 8 cămine de tragere 
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principale şi 44 de cămine de racord noi, câte unul pentru fiecare modul. În 

Alternativa 2 sunt necesare un număr de 52 cămine. 

Din punct de vedere al modificarilor necesare construţiei în vederea 

realizării traseelor de cabluri electrice, această alternativa, la nivelul Corp Acces, 

nu diferă de Alternativa 1.  

Traseul cablurilor către module, în Alternativa 2, impune lucrări de 

construcţii suplimentare celor necesare Alternativei 1. Aceasta se datorează 

numarului mai mare de şiruri: 6 in loc de 4 şi numarului mai mare de module: 51 

în loc de 30 şi deci, un număr mai mare de camine de tragere. 

  În Alternativa 2 de configurare platformă, sunt necesari 12 stâlpi 

suplimentari, noi, complet echipati şi 5 stâlpi existenţi care necesită demontare şi 

remontare. Numărul total de stâlpi, dispuşi pe amplasamentul DICA în Alternativa 

2 este de 30 stâlpi. 

   Este evident că Alternativa 2 de configurare, din punct de vedere al 

instalaţiei de iluminat exterior, duce la un cost mai ridicat faţă de Alternativa 1. 

Canalele pluviale, aferente fiecărui şir de module, evacuează gravitaţional 

apele colectate în rigola de canalizare pluvială amplasată la baza taluzului 

platformei DICA. 

În această variantă sunt necesare 6 (şase) canale pluviale colectoare, în 

lungime totală de cca 860,00 din care o lungime de cca160,00 m este executată. Pe 

aceste canale colectoare vor fi amplasate cca 28 cămine de vizitare. 

Reţeaua de canalizare meteorică, aferentă modulelor de pe amplasamentul 

DICA, constă în rigole din beton acoperite cu grătare metalice carosabile. 

La grupul format din 2 (două) module Macstor 200 se execută o rigolă (cu o 

lungime de cca 120,00 m). 

La grupul format din 3 module Macstor 200 (de pe primul, al cincilea şi al 

şaselea şir de module) se execută o rigolă (cu o lungime de cca 200,00 m), 

perimetrală acoperită cu grătare metalice carosabile, iar între module se execută o 

rigolă /respectiv 2 rigole acoperite de asemenea, cu grătare metalice carosabile. 

În această variantă numărul total de cămine colectoare şi de vane necesare 

este de 24 din care 3 sunt executate. 

Apele provenite din precipitaţiile de pe taluzul perimetral al platformei 

amenajate DICA vor fi preluate printr-o rigolă de beton cu o cu o lungime totală de 

cca 710,00 m din care o lungime de cca 350,00 m este deja executată. 

Extinderea amplasamentului presupune şi mărirea suprafeţelor ocupate de 

drumurile şi de platformele interioare. 

Suprafaţa de drumuri şi platforme ce se va realiza în Alternativa 2 este de 

cca 6.700,00 m2.  

În prezent împrejmuirea, ce constituie protecţia fizică a amplasamentului 

DICA, este executată şi include şirurile de module 1 şi 2. 

În Alternativa 2 gardul trebuie demolat şi refăcut pe poziţia noului 

amplasament, adică cel cu 6 şiruri. 
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Lungimea medie a împrejmuirii ce urmează să se execute în această variantă 

este de este de cca 375,00 m. 

 

 

CONCLUZII – Alegerea Alternativei 1 

Având în vedere spaţiul limitat din zona de amplasare a DICA precum şi 

existenţa unor vecinătăţi care au influenţă asupra extinderii şi autorizării acestui 

obiectiv (drumul public, Unitatea 5, Valea Cişmelei, drumul secundar de acces şi 

nu în ultimul rând caracteristicile geologice ale terenului – căderea dramatică a 

calcarului, etc.) o creştere a densităţii de stocare pe unitatea de suprafaţă, ar ajuta 

deosebit de mult identificarea unei soluţii de extindere a DICA. 

Soluţia pe care se bazează Alternativa 1 este aceea a eficientizării 

utilizării amplasamentului alocat DICA prin modificarea proiectului actual 

care prevede depozitarea combustibilului uzat în module MACSTOR 200 şi 

trecerea la varianta MACSTOR 400 a acestora, dezvoltată în urma colaborării 

dintre AECL (Atomic Energy of Canada Limited), Korea Hydro& Nuclear Co. 

(KHNP) şi Nuclear Environment Technology Institute (NETEC). 

În această alternativa amplasamentul DICA ar conţine: 9 module tip 

MACSTOR 200 şi 21 module tip MACSTOR 400 dispuse pe 4 şiruri paralele . 

 

Practic, prin implementarea modulului MACSTOR 400 începând cu 

modulul 10 ar creşte semnificativ densitatea de stocare pe unitatea de 

suprafaţă utilizând la maximum utilităţile şi caracteristicile terenului. 

 

Cele 30 de module sunt dispuse pe o suprafaţă de teren caracterizată prin 

cota medie a izobatelor de calcar + 9,05 mMB (cote cuprinse între - 2,0 … + 12,0 

mMB), respectiv cota de fundare la o adâncime medie de 4,95 m (incluzând 1,0 m 

încastrare în roca de bază) faţă de cota terenului natural + 13,0 mMB.  

Fiecare şir de module va fi prevăzut cu propria macara portal de 30t/10t-

28m, acelaşi tip de macara care deserveşte în prezent şirul 1 de module 

MACSTOR 200, deci vor fi necesare 4 macarale. 

 Modulul de tip MACSTOR 400 reprezintă o variantă mai compactă de 

modul, ce pleacă de la proiectul modulului de depozitare MACSTOR 200 având o 

capacitate de stocare dublă (de 24.000 de fascicule) faţă de capacitatea de stocare a 

modulului MACSTOR 200. 

Aşa cum rezultă din tabelul comparativ prezentat in cadrul Alternativei 1, se 

poate observa că în afară de laţimea şi capacitatea de stocare a modulului 

MACSTOR 400, nu există diferenţe majore faţă de varianta MACSTOR 200, ceea 

ce conduce la un mod de operare identic prin compatibilitatea cu echipamentele 

deja existente (macara portal, container de transfer, coş de stocare, ghidaj de 

încărcare, etc.). Diferenţa foarte mică de lungime (300mm) nu împiedică cu nimic 

utilizarea aceluiaşi tip de macara portal de 30/10t cu deschidere de 28m, permiţând 

şi accesul trailerului de transport. 
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De mentionat că dimensiunile şi caracteristicile modulului permit ca 

realizarea tranziţiei de la modulul MACSTOR 200 la modulul MACSTOR 400 să 

nu impună modificări majore în actuala dispunere a şirurilor de module din cadrul 

DICA. 

În Alternativa 1, ţinând cont de dimensiunile precizate în tabelul 

comparativ, precum şi din considerente legate de obţinerea acordurilor/ 

avizelor/ autorizaţiilor (acord de mediu, aviz sanitar şi de gospodarirea apelor 

precum şi autorizaţii de construire CNCAN) se propune continuarea 

construirii a încă două module tip MACSTOR 200 pe rândul doi (respectiv 

modulele nr. 8 şi 9), iar începând cu modulul 10 să fie construite numai 

module tip MACSTOR 400. Aceast scenariu asigură o perioadă de graţie 

(suplimentară) de minim 2 ani de zile pentru finalizarea tuturor demersurilor 

legale necesare trecerii la construirea de module MACSTOR 400. 

De asemenea, trebuie remarcat că în Alternativa 1 se asigură o 

suprafaţă de teren ce ar permite construirea, în viitor, a unor noi module 

necesare pentru depozitarea combustibilului rezultat din funcţionarea 

Unităţilor 3 şi 4. 
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Realizarea unui nou depozit de combustibil ars in interiorul sau in afara 

amplasamentului CNE Cernavoda nu poate fi luata in discutie din considerente 

privind protectia mediului si al eficientei costurilor, precum: 

 Crearea inca a unei zone suplimentare pentru care ar trebui alocate resurse 

suplimentare pentru paza si protectie, monitorizare, distanta de transport, 

suplimentar creandu-se si un nou punct sensibil din punct de vedere al 

mediului  

 Amplasarea in afara incintei CNE Cernavoda a fost studiata initial ca o 

alternativa in alegerea locatiei, si s-a ajuns la concuzia ca o amplasare in 

afara centralei ar necesita transporturi speciale cu deseuri de combustibil ars 

radioactive pe o distanta mare, pe drumuri publice, varianta inoportuna din 

punct de vedere al protectiei mediului. 

 

 

III.5.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de 

exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau 

linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor 

uzate şi a deşeurilor) 

Privitor la depozitarea combustibilului ars se creaza necesitatea construrii 

unui depozit geologic de mare adancime, avand in vedere ca in urma cercetarilor 

pe plan international, s-a demonstrat in mod suficient ca depozitarea geologica 

reprezinta, in prezent, optiunea cea mai sigura si mai durabila in ceea ce priveste 

gospodarirea pe termen lung a deseurilor de inalta activitate si a combustibilului 

nuclear uzat. Astfel o parte din combustibilul uzat depozitat in DICA va putea fi 

transferat in Depozitul Geologic Final, asigurandu-se in continuare spatiu de 

depozitare in DICA pentru combustibilul produs de unitatile aflate in exploatare la 

acea data. 

 

 

III.5.14. Alte autorizaţii cerute pentru proiect 

În vederea obtinerii autorizatiei de constructie pentru proiectul „Extinderea 

amplasamentului Depozitului Intermediar de Combustibil Ars si continuarea 

construirii modulelor tip MACSTOR 400”, autorizatie ce urmează a fi obtinută 

în baza prevederilor Legii nr. 111/1996 (cu republicările şi completările în vigoare) 

privind activitătile nucleare, conform legislatiei în vigoare este necesară obtinerea 

de avize, acorduri, autorizatii de la autoritătile competente, respectiv: 

 Avizul Sanitar 

 Avizul / Autorizatia de Gospodărire Ape 

 Aviz salubritate 

 Avizul custozilor ariilor naturale protejate din vecinatatea amplasamentului, 

daca este cazul, in functie de solicitarile autoritatii competente pentru 

protectia mediului 



 

Sediu: Agigea, Al. Gorunului, nr. 7 

CUI: RO13758156, J13/818/2001 

Registrul National al Elaboratorilor de 

Studii pentru Protectia Mediului nr. 111 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2008 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Extinderea amplasamentului Depozitului 

Intermediar  de Combustibil Ars si continuarea  

construirii modulelor tip MACSTOR 400 
Contract nr. 1378/28.12.2015 

Act Aditional nr. 1 / 2016  
 

Pagina 75 din 210 

 

 Actul de reglementare din partea autoritatii competente pentru protectia 

mediului 

 Autorizatie de Construire CNCAN 

Autorizarea exploatării şi dezafectării proiectului implică şi alte acorduri, 

avize şi autorizatii specifice. 

Proiectul se autorizează în conformitate cu Legea nr. 111/1996 privind 

desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor 

nucleare, cu completările şi modificările în vigoare, autoritatea de reglementare în 

domeniul nuclear urmând să emită autorizatiile specifice de amplasare şi construire 

pentru demararea lucrărilor de constructie-montaj. 

Din punctul de vedere al protectiei mediului proiectul se supune în principal 

următoarelor reglementări: 

 Ordonanta de Urgentă nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificată şi 

aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea de Guvern nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările 

ulterioare 

 Ordinul nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 

proiecte publice şi private 

 Ordonanta de Urgentă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind 

evaluarea adecvată a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra 

ariilor naturale protejate de interes comunitar 

 Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările în vigoare şi 

legislatia subsecventă aplicabilă 

 Alte acte normative subsecvente şi specifice în domeniul protectiei mediului. 

 

Conform art. 37 alin. (3) din Legea nr. 111/1996 cu modificările şi 

completările ulterioare şi conform Ordonantei de Urgentă nr. 195/2005 aprobată 

prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, obtinerea 

Acordul de Mediu pentru Proiect este una din conditiile prealabile pentru emiterea 

de către CNCAN a Autorizatiei de Construire. 

 

In Acordul de Mediu nr. 2058 din 22.04.2002 sunt impuse urmatoarele 

conditii: 

 DICA sa nu se transforme niciodata in depozit zonal de deseuri radioactive, 

nici chiar pentru depozitare temporara; 

 DICA sa nu se transforme in depozit permanent; 
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 In acest obiectiv sa nu se depoziteze materiale provenite de la alte tehnologii 

nucleare; 

 Sa se restrictioneze dezvoltarea urbana catre aceasta zona precum si a altor 

activitati urbane; 

 Sa se prevada o modalitate bilateral acceptata privind transmiterea datelor 

despre constantele radioactive la perioade de timp prestabilite si in special in 

perioadele de preluare in depozit a materialelor radioactive; 

 Materialul din care se va realiza platoul DICA sa permita preluarea 

deformarii elastice a constructiei si a terenului de fundatie; 

 Informarea autoritatii de mediu pe stadii de executie a lucrarilor; 

 Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor, conform legii; 

 Interzicerea amplasarii pe santier a unor depozite temporare de carburanti si 

lubrefianti, de unde se pot produce pierderi pe sol; 

 Interzicerea efectuarii pe santier a reparatiilor de utilaje sau mijloace de 

transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti pe 

sol; 

 Executarea unor incinte imprejmuite sau incaperi pentru depozitarea 

temporara a unor deseuri industriale, pentru a nu fi posibila imprastierea lor 

in afara incintei santierului; 

 Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a 

materialelor si a deseurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie 

prevazute cu mijloace de protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de 

circulatie; 

 Luarea mijloacelor corespunzatoare pentru nu polua cu noroi sau reziduuri 

de pe santier a cailor de comunicare pe care circula utilajele si mijloacele de 

transport ale constructorilor; 

 Materialele necesare executarii lucrărilor propuse se depozitează în locuri 

bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului 

si / sau subsolului, a murdăririi drumurilor publice; 

 La terminarea lucrărilor propriu-zise, executantul are obligatia curătirii 

zonelor afectate de orice materiale si reziduuri iar deseurile revalorificabile 

rezultate se predau numai unitătilor autorizate să preia acest tip de deseuri; 

 Respectarea traseului lucrării conform schitei si memoriului din 

documentatie, păstrarea distantelor corespunzătoare fată de retelele si 

conductele din zonă ; 

 Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de 

poluare sau insalubritate in zona; 

 Resturile de materiale, rezultate in urma efectuarii lucrarilor vor fi predate 

numai unitatilor autorizate sa preia astfel de deseuri. 

Conform informatiilor si documentelor puse la dispozitie de beneficiar 

conditiile impuse prin Acordul de Mediu nr. 2058 din 22.04.2002 se respecta in 

totalitate. 
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III.6. Localizarea proiectului: 

III.6.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa 

Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 

22/2001 

Distanta de la depozitul DICA extins de pe amplasamentul CNE Cernavoda 

- pana la granite este de: 

 Peste 36 km fata de Bulgaria – distanta masurata in linie dreapta de la limita 

amplasamentului DICA pana la punctul cel mai apropiat al granitei 

 Peste 110 km fata de Ucraina – distanta masurata in linie dreapta de la limita 

amplasamentului DICA pana la punctul cel mai apropiat al granitei 

 Peste 127 km fata de Republica Moldova – distanta masurata in linie dreapta 

de la limita amplasamentului DICA pana la punctul cel mai apropiat al 

granitei 
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III.6.2. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii 

privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte 

informaţii privind: 

   III.6.2.1. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe 

amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia 

 Amplasamentul Centralei Nuclearo-Electrice Cernavoda in incinta careia 

este amplasat proiectul este situat pe platforma rezultată din excavatiile de la fosta 

carieră de calcar Ilie Barza, la cca. 2 km sud-est de oraşul Cernavodă si la cca. 1,5 

km nord-est de prima ecluză a canalului navigabil Dunăre-Marea Neagră, fiind 

mărginit la nord de Valea Cişmelei, iar la sud-vest de DJ223C. 

Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) este situat pe platforma 

CNE Cernavodă . 

Legătura dintre Clădirile serviciilor aferente Unităţilor nuclearoelectrice nr. 

1 şi 2 aflate în exploatare comercială precum şi a celorlalte unităţi nuclearo-

electrice aflate în prezent în conservare (în diverse stadii de construcţie/montaj) şi 

amplasamentul DICA se realizează pe drumuri de acces existente în interiorul 

platformei CNE-Cemavodă, astfel: drumul care asigură legătura dintre toate 

unităţile nuclearoelectrice de pe platforma CNE, începând cu Unitatea 1 şi până la 

Unitatea 5, şi un drum de acces secundar (cu racordul de drum aferent pentru 

legatura cu amplasamentul DICA). 

In prezent pe amplasamentul DICA sunt autorizate pentru functionare 7 

module de depozitare de tip MACSTOR 200, si exista alocata si autorizata o 

suprafata de 24.000m2 pentru construirea a 27 de module de depozitare tip 

MACSTOR 200.  

Actualul amplasament autorizat asigura construirea a doar trei siruri de 

module, rezulta ca pentru construirea celui de-al patrulea sir de module se impune 

o majorare a suprafetei amplasamentului.  

Din calcule rezulta ca suprafata amplasamentului DICA se va majora cu 

circa 7.000 m2, respectiv de la circa 24.000 m2 la cca. 31.000 m2 (suprafata 

cuprinsa intre limitele gardului exterior al obiectivului).  
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    III.6.2.2. Politici de zonare şi de folosire a terenului 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 347 din 21.10.2015 terenul pe care 

se amplaseaza proiectul: 

 este situat în intravilanul oraşului Cernavodă, Judetul Constanta, conform 

P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 242/2014,  

 se găseşte in U.T.R. A3 - subzona unităţi de producţie aferente C.N.E. 

Situatia juridică asupra terenului pe care este amplasat proiectul a fost 

stabilita prin Decretul Consiliului de Stat nr. 31/27.01.1986 (pentru realizarea CNE 

Cernavodă Unitătile 1-5), terenul fiind expropiat. 

Terenul este proprietatea Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. conform 

Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03, nr. 

5415/25.04.2000 emis de Ministerul Industriilor şi Resurselor. 

In conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul nuclear, terenurile 

aferente amplasamentului CNE Cernavodă se vor utiliza numai cu avizul conform 

al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) şi CNE 

Cernavodă, fiind admise doar constructii aferente functionării Centralei nuclearo-

electrice. 

A fost aprobata sistarea lucrarilor la Obiectul Unitatea 5 din cadrul 

Obiectivului de investitii „Centrala nucleara-electrica Cernavoda 5 x 700 MW si 

schimbarea destinatiei si utilizarii spatiilor si structurilor deja realizate, aferente 

Unitatii 5” pentru proiectul „Lucrari necesare schimbarii destinatiei constructiilor 

existente pe amplasamentul Unitatii 5 din cel pentru o centrala nuclearelectrica, in 

cel pentru alte obiective suport utile pe durata de viata a Unitatilor 1 si 2 in 

functiune si viitoarelor Unitati 3 si 4 ale CNE Cernavoda,in scopul asigurarii 

functionarii lor in conditii de securitate nucleara si indeplinirea tuturor  cerintelor 

legale” propus a se realiza pe platforma CNE - s-a emis Decizia etapei de incadrare 

nr. 6983RP/08.11.2016  de catre APM Constanta. 
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Harta amplasare module MACSTOR in raport cu U5 
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III.6.2.3. Arealele sensibile 

Proiectul analizat este situat pe platforma CNE Cernavoda, in afara ariilor 

naturale protejate de interes national si comunitar.  

In vecinatatea proiectului sunt localizate situri Natura 2000, monumente ale 

naturii, rezervatii naturale si localitati. 

Pe raza de 15 km fata de CNE Cernavoda se regasesc urmatoarele arii 

naturale protejate de interes comunitar si national: 

- ROSPA0039 Dunare – Ostroave (cca.1,8 km pana la CNE) 

- ROSCI0022 Canaralele Dunarii (cca. 2,2 km pana la CNE) 

- Locul fosilifer Cernavoda (cca. 2,6 km pana la CNE) 

- Situl Fosilifer Movila Banului (cca. 8,6 km pana la CNE) 

- ROSPA0012 Bratul Borcea (cca. 10,06 km pana la CNE) 

- ROSPA0002 Allah Bair - Capidava (cca. 10,3 km pana la CNE) 

- ROSPA0001 Aliman - Adamclisi (cca. 11,5 km pana la CNE) 

- ROSCI0353 Pestera – Deleni (cca. 13,4 km pana la CNE) 

 

Astfel, in vecinatatea CNE Cernavoda, pe o raza de 15 km, exista 6 arii 

naturale protejate de interes comunitar dintre care 2 situri de importanta 

comunitara, 4 arii de protectie speciala avifaunistica si 2 arii naturale protejate de 

interes national (doua monumente ale naturii). 
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Localizarea platformei CNE Cernavoda fata de ariile naturale protejate  

de interes national si comunitar 
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Prezentam o scurta descriere a celor sase situri de Interes Comunitar 

(ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ROSCI0353 Pestera- Deleni, ROSPA0002 

Allah Bair-Capidava, ROSPA0039 Dunare – Ostroave, ROSPA0001 Aliman - 

Adamclisi, ROSPA0012 Bratul Borcea), bazata pe informatiile incluse in 

formularele standard, aprobate de legislatia nationala (Hotararea de Guvern nr. 

1284/2007 modificata si completata de HG nr. 971/2011 si Ordinul Ministerului 

Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1964/2007, modificat prin Ordinul 

Ministerului Mediului si Padurilor nr. 2387/2011). 

 

ROSCI0022 Canaralele Dunarii 

 

 
ROSCI0022 Canaralele Dunarii (sursa hartii: openstreetmap.ro) 

 

Relatiile cu alte situri Natura 2000: ROSPA0054 Lacul Dunareni, 

ROSPA0039 Dunare-Ostroave, ROSPA0017 Canaralele de la Harsova, 

ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0012 Bratul Borcea 

Regiunea – Muntenia si Dobrogea 

Judete – 22% Ialomita, 51% Constanta, 27% Calarasi 

Regiunea biogeografica - Stepica 

Locatia centrului sitului - N 44° 24’ 36”; E 28° 4’ 41” 

Altitudine (m): min. 0; max. 133; med. 14 

Suprafata sitului (ha): 25.943 

Custode: RNP ROMSILVA- Directia Silvica Constanta 
Planul de management: In curs de aprobare. 
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Informatii ecologice 

 Tabel 1. Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste 
Cod Denumire habitat % Reprez. Supr. Rel. Conserv. Global 

3130 
Ape statatoare oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie de 

Littorelletea uniflorae si/sau Isoeto-Nanojuncetea 
0,5 B C B B 

3140 
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetatie bentonica de specii de 

Chara 
0,1 B C B B 

3270 
Rauri cu maluri namoloase cu vegetatie de Chenopodion rubri si 

Bidention 
1 B B B B 

40C0* Tufarisuri de foioase ponto-sarmatice 1 B B B B 

62C0* Stepe ponto-sarmatice 10 B B B B 

6430 
Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul 

campiilor, pana la cel montan si alpin 
1 B C B B 

6510 
Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
1 B C B B 

91I0* Vegetatie de silvostepa eurosiberiana de Quercus spp.  0,38 C C B C 

91M0 Paduri balcano-panonice de cer si gorun 0,19 B C B C 

91AA Vegetatie forestiera ponto-sarmatica cu stejar pufos 0,76 B B B B 

92A0 Zavoaie cu Salix alba si Populus alba 38 B B A A 

92D0 
Galerii ripariene si tufarisuri (Nerio-Tamaricetea si Securinegion 

tinctoriae) 
0,02 C C B C 

6440 Pajisti aluviale de Cnidion dubii 0,5 B C B B 

91F0 

Paduri ripariene mixte de Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus 

excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor rauri 

(Ulmenion minoris) 

1 B B B B 

3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie de tip Magnopotamion sau 

Hydrocharition 
0,01 B C B B 

LEGEND 

REPREZENTATIVIVITATE SUPRAFATA RELATIVA 
STATUT DE 

CONSERVARE 
EVALUARE GLOBALA 

A - reprezentativitate 

excelenta 
A - 100 ≥ p > 15 % 

A - conservare 

excelenta 

A - valoare excelenta 

B - reprezentativitate buna 
B - 15 ≥ p > 2 % 

B - conservare 

buna 

B - valoare buna 

C - reprezentativitate 

semnificativa 
C - 2 ≥ p > 0 % 

C - conservare 

medie sau redusa 

C - valoare considerabila 

D - prezenta 

nesemnificativa 
   

 

Tabel 2. Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consilului 

92/43/CEE 

Cod 
Specie Populatie: 

Rezidenta 

Reproducere Iernat Pasaj Sit. 

Pop. 

Conserv. Izolare Global 

1355 Lutra lutra P?    D    

Legenda: P? – prezenta incerta 
 

Tabel 3. Specii de amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei 

Consilului 92/43/CEE 
Cod Specie Populatie: 

Rezidenta 

Reproducere Iernat Pasaj Sit. 

Pop. 

Conserv. Izolare Global 

1188 Bombina bombina P    B B C B 

1220 Emys orbicularis P    C B C B 

1219 Testudo graeca P    C B C B 

1993 Triturus dobrogicus P    C B C B 
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Tabel 4. Specii de pesti enumerate in anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE 
Cod Specie Populatie: 

Rezidenta 

Reproducere Iernat Pasaj Sit. 

Pop. 

Conserv. Izolare Global 

4125 Alosa immaculata P R   C B B B 

1124 Gobio albipinnatus P    C B C B 

1157 Gymnocephalus schraetzer P    B B B B 

1145 Misgurnus fossilis P    B B C B 

2522 Pelecus cultratus P    B B C B 

1134 Rhodeus sericeus amarus P    B A C A 

1160 Zingel streber P    B B C B 

1159 Zingel zingel P    B B C B 

1130 Aspius aspius P    B B C B 

2511 Gobio kessleri P    C B C B 

4127 Alosa tanaica P R   C B B B 

2555 Gymnocephalus baloni P    B B B B 

1149 Cobitis taenia P    C B C B 

2484 Eudontomyzon mariae P    C C C C 

1146 Sabanejewia aurata P    C C C C 

 

Tabel 5. Specii de nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consilului 

92/43/CEE 
Cod Specie Populatie: 

Rezidenta 

Reproducere Iernat Pasaj Sit. 

Pop. 

Conserv. Izolare Global 

4056 Anisus vorticulus R    D    

 

Tabel 6. Specii de plante enumerate in anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE 
Cod Specie Populatie: 

Rezidenta 

Reproducere Iernat Pasaj Sit. 

Pop. 

Conserv. Izolare Global 

2079 Moehringia jankae V    B B A B 

2236 Campanula romanica R    B A A B 

 

 

LEGENDA 

STATUT UICN POPULATIE IZOLARE CONSERVARE  GLOBAL 
F - frecvent 

 

EN - 

Endangered 

A - 100 p > 15% A - populatie (aproape) 

izolata 

A - conservare 

excelenta  

A - valoare 

excelenta 
R - rar 

 

NT - Near 

Threatened 

 

B - 15 p > 2% 

 
B - populatie neizolata, 

dar la limita ariei de 

distributie 

B - conservare buna  B - valoare 

buna 

RC – relativ 

comun 

 

VU - 

Vulnerable 

C - 2 p > 0% 

 
C - populatie ne-izolata 

cu o arie de raspandire 

extinsa 

C - conservare 

medie sau redusa  

C - valoare 

considerabila 

P – prezenta specie LC - Least 

concern 
D - populatie 

nesemnificativa 

   

C - comun      

A - abundent      

i - indivizi      

p - perechi      

IUCN - Uninunea Internationala pentru Conservarea Naturii  

POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul 

national. Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national 

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - 

conservare excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare 

buna = elemente bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau 

partial degradata (i III) si usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii 

IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei 

GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 
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Tabel 7. Alte specii importante de flora si fauna 
Cat. Specie Populatie Motiv Cat. Specie Populatie Motiv 

P Allium saxatile  A P Asparagus verticillatus  A 

P Campanula romanica  C P Celtis glabrata  A 

P Festuca callieri  A P Gagea bulbifera  A 

P Iris suaveolens  A P Jasminum fruticans  A 

P Koeleria lobata  A P Muscari neglectum  A 

P Ornithogalum amphibolum   C P Paliurus spina-christi  A 

P Paronychia cephalotes  A P Periploca graeca  A 

P Thymus zygioides  A     

 

LEGENDA 

Populatie Motivare 

C= comun; R= rar; V= foarte rar; P= prezent A= Lista Rosie date nationale; B=endemic; C= conventii 

internatianle (inclusiv cele de la Berna, Bonn si cea privind 

biodiversitatea); D= alte motive 

 

Descrierea sitului 

Caracteristici generale ale sitului  

(bazat pe informatiile furnizate de proiectul Corine Land Cover) 
 

Cod % CLC Clasa de habitate  

N06 31 511, 512 Rauri, lacuri 

N07 5 411, 412 Mlastini, turbarii 

N12 2 211-213 Culturi (teren arabil) 

N14 2 231 Pasuni 

N16 57 311 Paduri de foioase 

N26 3 324 Habitate de paduri (paduri in tranzitie) 

 

Alte caracteristici ale sitului: bine reprezentate sunt habitatele de stancarie 

(calcare) si cele cu vegetatie de margini de ape. Apele fluviului Dunarea constituie 

un factor determinant in prezenta unei avifaune bogate si diverse asociate tipurilor 

de habitate. Pe teritoriul sitului se gaseste rezervatia arheologica a cetatii Carsium 

(infiintata de Traian in anul 103 d.I.H), rezervatiile geologice Locul Fosilifer 

Cernavoda, Punctul Fosilifer Movila Banului si rezervatia geologica si 

paleontologica Reciful Neojurasic de la Topalu.  

 

Calitate si importanta: 

Situl prezinta o mare diversitate de habitate protejate, de la cele higrofile 

pana la cele xerofile, incluzand pajisti, tufarisuri, paduri, etc. Intre aceste habitate 

cel mai reprezentativ, atat ca suprafata ocupata in sit (30%) cat si la nivel national 

(11%) este habitatul 92A0 Salix alba and Populus alba galleries. Acesta include 

suprafete importante de arborete excluse, inca de la formare, de la interventii 

silvice, ce pot fi considerate ca paduri virgine (situate in special pe ostroave), 

precum si arborete cu arbori seculari (plopi in special) pe suprafete de ordinul 

zecilor de hectare (de ex. Ostrovul Turcesc). 

Locul secund ca importanta il ocupa habitatul prioritar 62C0* Ponto-

Sarmatic steppes, ce reprezinta aproximativ 2,5% din suprafata nationala a 

habitatului, reprezentat pe unele suprafete prin stepe primare, inclusiv stepe 
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petrofile pe calcare recifale, cu numeroase specii amenintate incluse in lista rosie 

nationala.  

Cea mai importanta dintre acestea este specia de interes comunitar 

Campanula romanica iar cea mai importanta zona din sit este rezervatia naturala 

Celea Mare-Valea lui Ene. Dintre asociatiile endemice de stepa petrofila trebuie 

subliniata prezenta cenotaxonilor Sedo hillebrandtii – Polytrichetum piliferi si 

Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi, raspandite predominant in nordul sitului, 

intre Ghindaresti si Harsova.  

Habitatul 40C0* Tufarisuri de foioase Ponto-Sarmatice include si doua 

asociatii rare la nivel national, de mare valoare conservativa, respectiv Rhamno 

catharticae – Jasminietum fruticantis si Paliuretum spinae-christi, endemice 

pentru Dobrogea.  

Desi reduse ca suprafata, padurile xeroterme incluse in habitatele 91I0* 

Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus sp., 91M0 Paduri balcano-

panonice de cer si gorun, 91AA* Vegetatie forestiera cu stejar pufos, prezinta 

o importanta deosebita, inclusiv din punct de vedere paleoecologic, reprezentand 

ultimele vestigii ale padurilor de coasta ce au constituit calea de migratie a 

speciilor forestiere din Peninsula Balcanica spre masivele forestiere din Dobrogea 

de Nord. Cea mai mare parte din aceste paduri este protejata in rezervatiile Padurea 

Bratca, Padurea Cetate si Celea Mare - Valea lui Ene.  

Desi nu constituie un habitat protejat, arboretele de Celtis glabrata (asociatia 

Gymnospermio altaicae - Celtetum glabratae) prezinta o importanta stiintifica 

deosebita, fiind foarte rare si endemice pentru Dobrogea.  

Situl constituie principala cale de migratie a speciilor de plante in general, 

nu doar a celor forestiere, din Peninsula Balcanica spre Dobrogea de Nord si Delta 

Dunarii (de ex. Periploca graeca), fiind situat si pe una din caile principale de 

migratie pentru pasari, fapt pentru care a fost si propus ca SPA. In acelasi timp 

situl constituie o zona vitala pentru reproducerea si migratia sturionilor si a altor 

specii de pesti. Includerea cursului Dunarii in sit este esentiala pentru asigurarea 

continuitatii cat si pentru transportul de catre apele fluviului a organelor de 

reproducere (seminte, lastari, etc) ale diferitelor specii de plante, ce favorizeaza 

propagarea acestora spre nordul Dobrogei si Delta Dunarii.  

 

Vulnerabilitate: 

Situl este indeosebi amenintat prin: 

- Efectuarea de plantatii in cuprinsul habitatelor 92A0, 62C0*, si mai putin 

91AA si 40C0*, intensitatea acestui factor fiind medie; 

- Exploatari forestiere si alte tipuri de lucrari silvice in habitatele 92A0 si 

91AA, inclusiv cu specii alohtone invazive sau greu de eliminat (de ex. 

Eleagnus angustifolia, Robinia pseudacacia), toate aceste interventii 

fiind de intensitate redusa; 

- Poluari ale apelor Dunarii, indeosebi cu hidrocarburi (potential si 

radioactive sau cu metale grele) – intensitate redusa 
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- Dragarea unor sectoare de Dunare (de ex. Cochirleni-Cernavoda) si 

perspectiva efectuarii de astfel de lucrari si in alte sectoare, urmate de 

refularea sedimentelor pe canalele secundare sau depunerea acestora pe 

maluri; 

- Perspectivele de instalare a unor centrale eoliene in sit si in vecinatatea 

acestuia. 

 

 

 

ROSCI0353 Pestera- Deleni  

 
ROSCI0353 Pestera- Deleni (sursa hartii: openstreetmap.ro) 

 

Relatiile cu alte situri Natura 2000: ROSPA0001 Aliman- Adamclisi 

Regiunea – Dobrogea 

Judete –100% Constanta 

Regiunea biogeografica - Stepica 

Locatia centrului sitului - N 44° 6’ 36”; E 28° 1’ 36” 

Altitudine (m): min. 26; max. 149; med. 92 

Suprafata sitului (ha): 2.508 

Custode: Nu are structura de administrare. 
Planul de management: nu este elaborat. 
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Informatii ecologice 
 

Tabel 1. Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consilului 

92/43/CEE 

Cod 
Specie Populatie: 

Rezidenta 

Reproducere Iernat Pasaj Sit. 

Pop. 

Conserv. Izolare Global 

1335 
Spermophilus 

citellus 
p    C B B B 

2609 
Mesocricetus 

newtoni 
p    C B B B 

 

LEGENDA 

STATUT UICN POPULATIE IZOLARE CONSERVARE  GLOBAL 
F - frecvent 

 

EN - 

Endangered 

A - 100 p > 15% A - populatie (aproape) 

izolata 

A - conservare 

excelenta  

A - valoare 

excelenta 
R - rar 

 

NT - Near 

Threatened 

 

B - 15 p > 2% 

 
B - populatie neizolata, 

dar la limita ariei de 

distributie 

B - conservare buna  B - valoare 

buna 

RC – relativ 

comun 

 

VU - 

Vulnerable 

C - 2 p > 0% 

 
C - populatie ne-izolata 

cu o arie de raspandire 

extinsa 

C - conservare 

medie sau redusa  

C - valoare 

considerabila 

P – prezenta specie LC - Least 

concern 
D - populatie 

nesemnificativa 

   

C - comun      

A - abundent      

i - indivizi      

p - perechi      

IUCN - Uninunea Internationala pentru Conservarea Naturii  

POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul 

national. Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national 

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - 

conservare excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare 

buna = elemente bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau 

partial degradata (i III) si usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii 

IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei 

GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 
 

 

Descrierea sitului 

Caracteristici generale ale sitului  

(bazat pe informatiile furnizate de proiectul Corine Land Cover) 
 

Cod % CLC Clasa de habitate  

N14 100 231 Pasuni 

 

Alte caracteristici ale sitului: Pestera situata în apropierea limitei regiunii 

biogeografice stepice la contactul cu regiunea biogeografica a Marii Negre, 

reprezentând habitat specific speciei Mesocricetus newtoni. 

 

Calitate si importanta: 

Habitat caracteristic speciei de interes conservativ - Mesocricetus newtoni. 

 

Vulnerabilitate: Turism. 
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ROSPA0002 Allah Bair-Capidava 

 
ROSPA0002 Allah Bair -Capidava (sursa hartii: openstreetmap) 

 

Relatia cu alte situri Natura 2000: ROSCI0053 Dealul Alah Bair, 

ROSCI0022 Canaralele Dunarii 

Regiune – Muntenia si Dobrogea 

Judet- 23% Ialomita, 77% Constanta 

Regiune biogeografica- Stepica 

Localizare centru sit - N 44° 29’ 5”; E 28° 7’ 31” 

Altitudine (m): min. 0; max. 217; med. 54 

Suprafata Sit (ha): 11.645  

Custode: RNP – Directia Silvica Constanta 
Planul de management: In curs de aprobare. 

 

 

Informatii ecologice 

Tabel 1. Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 

2009/147/EC 

Cod Specie 
Populatie 

Rezidenta 
Cuibarit Iernat Pasaj 

Sit. 

Pop 
Consev. Izolare Global 

A397 Tadorna ferruginea  6-8 p   B B C B 

A402 Accipiter brevipes  3-5 p  >30i C B C B 

A229 Alcedo atthis  70-80 p   C C C C 

A133 Burhinus oedicnemus  20-30 p   B B C B 

A243 Calandrella brachydactyla  100-120 p   C A C B 

A224 Caprimulgus europaeus  110-120 p   C C C B 

A083 Circus macrourus    15-20 i C B C A 

A231 Coracias garrulus  90-100 p   C A C B 

A238 Dendrocopos medius  15-18 p   D    

A236 Dryocopos martius  15-20 p   D    

A321 Ficedula albicollis    C D    

A320 Ficedula parva    C D    
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A338 Lanius collurio  1200-1300 p   D    

A339 Lanius minor  120-130 p   C B C A 

A177 Larus minutus    400-600 i C B C B 

A246 Lullula arborea  120-150 p   C B C C 

A533 Oenanthe pleschanka  12-15 p   C A C B 

A234 Picus canus  20-30 p   D    

A403 Buteo rufinus  2-3 p   C A C B 

A021 Botaurus stellaris   2-5 i  D    

A215 Bubo bubo 1p    C B C B 

A379 Emberiza hortulana  150-200 p   C B C B 

A073 Milvus migrans  0-1 p   C B C C 

A429 Dendrocopos syriacus  15-20 p   D    

A097 Falco vespertinus  14-22 p   C B C B 

A196 Chlidonias hybridus    2000-3000 i C B C B 

A393 Phalacrocorax pygmeus   420-500 i  C B C B 

A031 Ciconia ciconia    18000-50000 i B B C B 

A030 Ciconia nigra    1500-3000 i B B C B 

A080 Circaetus gallicus  1-3 p  80-130 i B B B A 

A081 Circus aeruginosus    680-1780 i D    

A084 Circus pygargus    140-220 i C A B A 

A089 Aquila pomarina    2500-5000 i C B C B 

A072 Pernis apivorus    340-775 i D    

A092 Hieraaetus pennatus    40-90 i C B C A 

A019 Pelecanus onocrotalus    300-600 i C B B B 

A255 Anthus campestris  800-1200 p   C B C B 

A307 Sylvia nisoria  40-60 p   C B C C 

A242 Melanocorypha calandra  500-700 p 200-400 i  C A C B 

A075 Haliaeetus albicilla  P 4-8 i 4-6 i C A B B 

A082 Circus cyaneus   10-15 i 40-82 i C B C B 

A197 Chlidonias niger    400-600 i C B C B 

A193 Sterna hirundo  P  2000-3000 i C B C B 

 

LEGENDA 

STATUT POPULATIE IZOLARE CONSERVARE GLOBAL 

F - frecvent 

 

A - 100 p > 15% 

 

A - populatie (aproape) 

izolata 

A - conservare 

excelenta  

A - valoare 

excelenta 

R - rar 

 

B - 15 p > 2% 

 

B - populatie neizolata, dar 

la limita ariei de distributie 

B - conservare 

buna  

B - valoare 

buna 

RC – relative 

comun 

 

C - 2 p > 0% 

 

C - populatie ne-izolata cu o 

arie de raspandire extinsa 

C - conservare 

medie sau 

redusa  

C - valoare 

considerabila 

P - prezent 
D -populatie 

nesemnificativa 
   

C - comun      

A - abundent      

i - indivizi      

p - perechi      

POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe 

teritoriul national. Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea 

la nivel national 

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A 

- conservare excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - 

conservare buna = elemente bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in 

stare medie sau partial degradata (i III) si usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte 

combinatii 

IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei 

GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 
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Tabel 2. Specii de pasari cu migratie regulata nementionate in anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC 

Cod Specie 
Pop. 

Rezidenta 
Cuibarit Iernat Pasaj 

Sit. 

Pop. 
Conserv. Izolare Global 

A244 Galerida cristata  120-140 p   C A C B 

A247 Alauda arvensis  C   D    

A041 Anser albifrons   300-400 i  C B C C 

A256 Anthus trivialis    C D    

A221 Asio otus  C   D    

A366 Carduelis cannabina  R  RC D    

A364 Carduelis carduelis  C  RC D    

A363 Carduelis chloris  C  RC D    

A365 Carduelis spinus    RC D    

A207 Columba oenas  RC   D    

A113 Coturnix coturnix  >600 p   C B C B 

A208 Columba palumbus    C D    

A212 Cuculus canorus  RC   D    

A253 Delichon urbica  RC   D    

A251 Hirundo rustica  C   D    

A340 Lanius excubitor   R  D    

A230 Merops apiaster  C   D    

A383 Miliaria calandra  C   D    

A262 Motacilla alba  RC   D    

A275 Saxicola rubetra    RC D    

A276 Saxicola torquata  RC   D    

A210 Streptopelia turtur  RC   D    

A351 Sturnus vulgaris  C  C D    

A311 Sylvia atricapilla  RC   D    

A310 Sylvia borin  RC   D    

A309 Sylvia communis  RC   D    

A286 Turdus iliacus    R D    

A283 Turdus merula    C D    

A285 Turdus philomelos    C D    

A284 Turdus pilaris    RC D    

A287 Turdus viscivorus    R D    

A232 Upupa epops  C   D    

A179 Larus ridibundus    5000-10000 i C A C A 

A459 Larus cachinnans    3000-5000 i D    

A249 Riparia riparia  300-500 p   C B C B 

A086 Accipiter nisus    860-1370 i D    

A087 Buteo buteo    5000-10000 i C B C B 

 
LEGENDA 

STATUT POPULATIE IZOLARE CONSERVARE GLOBAL 

F - frecvent 

 

A - 100 p > 15% 

 

A - populatie (aproape) 

izolata 

A - conservare 

excelenta  

A - valoare 

excelenta 

R - rar 

 

B - 15 p > 2% 

 

B - populatie neizolata, 

dar la limita ariei de 

distributie 

B - conservare buna  B - valoare buna 

RC – relaticv comun 

 

C - 2 p > 0% 

 

C - populatie ne-izolata 

cu o arie de raspandire 

extinsa 

C - conservare 

medie sau redusa  

C - valoare 

considerabila 

P - prezent D – populatie nesemnificativa    

C - comun      

A - abundent      

i - indivizi      

p - perechi      

POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. 

Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national 

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - conservare 

excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare buna = elemente 
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bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau partial degradata (i III) si 

usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii 

IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei 

GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

 

 

Descrierea sitului 

Caracteristici generale ale sitului 
Cod % CLC Clase de habitate 

N06 8 511, 512 Rauri, lacuri 

N12 46 211-213 Culturi (teren arabil) 

N14 13 231 Pasuni 

N15 6 242,243 Alte terenuri arabile 

N16 22 311 Paduri de foioase 

N19 3 313 Paduri de amestec 

N21 2 221,222 Vii si livezi 

 

Alte caracteruistici ale sitului: Situl se afla in bioregiunea stepica cuprinzand la est 

zona cea mai inalta din Dobrogea Centrala reprezentata de Dealul Alah Bair 

(Baltagesti si La Cazemata) si zonele mai joase din vest si sud-vest inclusiv 

ostroavele Dunarii din dreptul localitatilor Topalu, Capidava si Dunarea. Relieful 

este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene. Zona are un climat arid, cu 

temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicate vara, precipitatii 

reduse (in jurul valorii de 40mm/an), zile tropicale si secete frecvente, iarna bate 

frecvent crivatul. Suprafata continentala desemnata ca Arie de Protectie Speciala 

Avifaunistica cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile si pajisti 

stepice intre care se intercaleaza plantatii de foioase si conifere (Pinus nigra 

austriaca) dar si paduri de sleau. Partea estica a sitului cuprinde cursul Dunarii si 

ostroavele care sunt acoperite in cea mai mare parte de plantatii de plop si salcie. 

Pe suprafete mai mici se regasersc si zavoaie naturale de plop si salcie. Deosebit de 

importante pentru cuibaritul, hranirea si odihna pasarilor acvatice sunt si ostroavele 

nude ce apar la nivele mici ale Dunarii.  

 

Calitate si importanta: 

Situl este important pentru speciile de pasari de interes conservativ european 

caracteristice zonelor agricole si stepice din Dobrogea precum: Anthus campestris, 

Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Emberiza hortulana si 

Melanocorypha calandra. Situl prezinta o importanta mare si pentru speciile de 

pasari acvatice precum: Tadorna ferruginea, Phalacrocorax pygmeus, Sterna 

hirundo, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Larus minutus, Alcedo atthis. In 

timpul migratiei se inregistreaza efective mari pentru Aquila pomarina, Ciconia 

ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus si Buteo buteo.  
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Vulnerabilitate 

- Intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor 

din cele traditionale in agricultura intensiva, cu monoculturi mari, folosirea 

excesiva a chimicalelor 

- Schimbarea habitatului semi-natural (fanete, pasuni) datorita incetarii 

pasunatului si a cositului 

- Braconaj 

- Desecarea zonelor umede 

- Distrugerea cuiburilor, a pontei si a puilor 

- Deranjarea pasarilor in timpul cuibaritului (colonii de Corvus frugilegus si 

Falco vespertinus) 

- Electrocutare si coliziune in linii electrice 

- Amplasare de generatoare eoliene 

- Defrisarile, taierile ras si lucrarile silvice care au ca rezultat taierea arborilor 

pe suprafete mari.  

 
 

 

 

ROSPA0039 Dunare – Ostroave 

 
ROSPA0039 Dunare - Ostroave (sursa hartii: openstreetmap) 

 

Relatia cu alte situri Natura 2000: ROSCI0149 Padurea Eseschioi- Lacul 

Bugeac, ROSCI0172 Padurea si Valea Canaraua Fetii – Iortmac, ROSCI0022 

Canaralele Dunarii, ROSCI0071 Dumbraveni- Valea Urluia-Lacul Vederoasa 

Regiune – Muntenia si Dobrogea 

Judet- 55% Constanta, 45% Calarasi 

Regiune biogeografica- Stepica 
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Localizare centru sit - N 44° 13’ 32”; E 27° 45’ 48” 

Altitudine (m): min. 0; max. 133; med. 18 

Suprafata Sit (ha): 16.224 

Custode: RNP Romsilva- Directia Silvica Constanta  

Planul de management: In curs de aprobare. 

 

Informatii ecologice 

Tabel 1. Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 

2009/147/EC 

Cod Specie 
Populatie 

Rezidenta 
Cuibarit Iernat Pasaj 

Sit. 

Pop 
Consev. Izolare Global 

A402 Accipiter brevipes  2p   C A C A 

A293 Acrocephalus melanopogon  R   D    

A229 Alcedo atthis  50 p   C C C B 

A029 Ardea purpurea  90-120 p   B B C B 

A024 Ardeola ralloides  90 p   C B C B 

A396 Branta ruficollis   120 i  C B C B 

A224 Caprimulgus europaeus  20 p   C B C C 

A196 Chlidonias hybridus  60 p  400-600 i C B C B 

A197 Chlidonias niger    400 i C B C B 

A031 Ciconia ciconia  22-34 p  1200-2400 i C B C B 

A030 Ciconia nigra  4p   C B C B 

A081 Circus aeruginosus  14-20 p   C B C B 

A231 Coracias garrulus  70-80p   C A C B 

A236 Dryocopus martius  10 p   D    

A026 Egretta garzetta  320 p   B B C B 

A379 Emberiza hortulana  60 p   D    

A097 Falco vespertinus  18-21 p   C B C B 

A075 Haliaaetus albicilla  3-4 p  17i B A B A 

A131 Himantopus himantopus    24 i D    

A022 Ixobrychus minutus  40 p   C B C B 

A338 Lanius collurio  40 p   D    

A339 Lanius minor  54 p   D    

A177 Larus minutus    400 i C B C B 

A073 Milvus migrans  3-4 p   C A B A 

A023 Nycticorax nycticorax  470-520 p   B B C B 

A094 Pandion haliaetus    20 i C B C B 

A019 Pelecanus onocrotalus    50-150 i C B B B 

A393 Phalacrocorax pygmeus  90-120 p 240 i 300 i C B C B 

A234 Picus canus  30 p   D    

A034 Platalea leucorodia  144-160 p   B B C B 

A032 Plegadis falcinellus  120-130 p  230-400 i B B C B 

A120 Porzana parva  12 p   C B C B 

A132 Recurvirostra avosetta    8 i D    

A195 Sterna albifrons  25-30 p  400 i B B C B 

A193 Sterna hirundo    1000-2000 i C B C B 

A307 Sylvia nisoria  R   D    

A166 Tringa glareola    80 i D    

A511 Falco cherrug    1-3 i C C A C 

A020 Pelecanus crispus    20-50 i C C C C 

 
LEGENDA 

STATUT POPULATIE IZOLARE CONSERVARE GLOBAL 

F - frecvent 

 

A - 100 p > 15% 

 

A - populatie (aproape) 

izolata 

A - conservare 

excelenta  

A - valoare 

excelenta 

R - rar 

 

B - 15 p > 2% 

 

B - populatie neizolata, 

dar la limita ariei de 

distributie 

B - conservare buna  B - valoare buna 
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RC – relative comun 

 

C - 2 p > 0% 

 

C - populatie ne-izolata 

cu o arie de raspandire 

extinsa 

C - conservare 

medie sau redusa  

C - valoare 

considerabila 

P - prezent D -populatie nesemnificativa    

C - comun      

A - abundent      

i - indivizi      

p - perechi      

POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. 

Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national 

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - conservare 

excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare buna = elemente 

bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau partial degradata (i III) si 

usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii 

IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei 

GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

 

Tabel 2. Specii de pasari cu migratie regulata nementionate in anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC 

Cod Specie 
Pop. 

Rez. 
Cuibarit Iernat Pasaj 

Sit. 

Pop. 
Conserv. Izolare Global 

A053 Anas platyrhynchos  120 p   D    

A028 Ardea cinerea  50 p   D    

A059 Aythya ferina  80 p   D    

A099 Falco subbuteo  20 p   D    

A096 Falco tinnunculus 50 p    D    

A230 Merops apiaster  120 p   D    

A017 Phalacrocorax carbo  80-120 p  300 i D    

A005 Podiceps cristatus   200 i  D    

A249 Riparia riparia  750-1100 p   C A C B 

A179 Larus ridibundus    10000-20000 i B B C B 

 
LEGENDA 

STATUT POPULATIE IZOLARE CONSERVARE GLOBAL 

F - frecvent 

 

A - 100 p > 15% 

 

A - populatie (aproape) 

izolata 

A - conservare 

excelenta  

A - valoare 

excelenta 

R - rar 

 

B - 15 p > 2% 

 

B - populatie neizolata, 

dar la limita ariei de 

distributie 

B - conservare buna  B - valoare buna 

RC – relaticv comun 

 

C - 2 p > 0% 

 

C - populatie ne-izolata 

cu o arie de raspandire 

extinsa 

C - conservare 

medie sau redusa  

C - valoare 

considerabila 

P - prezent D – populatie nesemnificativa    

C - comun      

A - abundent      

i - indivizi      

p - perechi      

POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. 

Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national 

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - conservare 

excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare buna = elemente 

bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau partial degradata (i III) si 

usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii 

IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei 

GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 
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Descrierea sitului 

Caracteristici generale ale sitului 
 

 

 

Alte caracteristici ale sitului: Ostroavele din lunca Dunarii sunt reprezentate 

prin paduri naturale si plantatii (cu o pondere de peste 50%), care include mai 

multe tipuri de habitate de padure si tufarisuri de lunca. 

In perimetrul sitului se afla aria protejata Punctul fosilifer de la Cernavoda, 

monument al naturii, unde apar la zi depozite cretacice inferioare cu o bogata fauna 

fosila, reprezentata prin 72 specii de corali, bivalve, gasteropode, brachiopode. 

 

Calitate si importanta: 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. 

Conform datelor avem urmatoarele categorii: 

a) numar de specii din anexa I a Directivei Pasari: 38 

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor 

migratoare (Bonn): 36 

c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 

 

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: 

Coracias garrulus 

Falco vespertinus 

Aythya nyroca 

Platalea leucorodia 

Egretta garzetta 

Nycticorax nycticorax 

Plegadis falcinellus 

Phalacrocorax pygmaeus 

Ardea purpurea 

Haliaaetus albicilla 

Ardeola ralloides 

Lanius minor 

Caprimulgus europaeus 

Milvus migrans 

 

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: 

Plegadis falcinellus 

Phalacrocorax pygmaeus 

Aythya nyroca 

Cod % CLC Clase de habitate 

N06 32 511,512 Rauri, lacuri 

N07 5 411,412 Mlastini, turbarii 

N12 3 211-213 Culturi (teren arabil) 

N16 57 311 Paduri de foioase 

N26 3 324 Habitate de paduri (paduri in tranzitie) 
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Sterna hirundo 

Tringa glareola 

Himantopus himantopus 

Ciconia ciconia 

 

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: 

Branta ruficollis 

Phalacrocorax pygmaeus 

 

 

Vulnerabilitate: 

   Vulnerabilitatea sitului este determinata in principal de factorii antropici, 

prin activitati de transport fluvial, activitati extractive din albia Dunarii, dragajele, 

consolidarile de maluri, pescuit commercial. Determinanti sunt si factorii naturali 

cu impact asupra habitatelor naturale si seminaturale, cum ar fi variatiile dramatice 

ale nivelului Dunarii, eroziunea din cause naturale a malurilor.  

 

 
ROSPA0012 Bratul Borcea 

 
ROSPA0012 Bratul Borcea (sursa hartii: openstreetmap) 

 

Relatia cu alte situri Natura 2000: ROSCI0022 Canaralele Dunarii, 

ROSCI0278 Bordusani- Borcea, ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti 

Regiune – Muntenia  

Judet- 61% Ialomita, 39% Calarasi 

Regiune biogeografica- Stepica 

Localizare centru sit - N 44° 17’ 12”; E 27° 40’ 3” 
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Altitudine (m): min. 0; max. 64; med. 11 

Suprafata Sit (ha): 13.097 

Custode: Clubul Ecologic UNESCO ProNatura, Bucuresti  

Planul de management: Nu exista plan de management. 

 

Informatii ecologice 

Tabel 1. Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 

2009/147/EC 

Cod Specie 
Populatie 

Rezidenta 
Cuibarit Iernat Pasaj 

Sit. 

Pop 
Consev. Izolare Global 

A026 Egretta garzetta  320-340 p   C B C B 

A097  Falco vespertinus  18-21 p   C B C B 

A075  Haliaeetus albicilla  1-2 p  17 i C A C B 

A022 Ixobrychus minutus  40-50 p   C B C B 

A338 Lanius collurio  RC   D    

A339 Lanius minor  R   D    

A177 Larus minutus    400 i C B C B 

A073 Milvus migrans  3-4 p   C A B A 

A193 Sterna hirundo    1000-2000 i C B C B 

A307 Sylvia nisoria  R   D    

A024 Ardeola ralloides  90 p   C B C B 

A196 Chlidonias hybridus  R  400-600 i C B C B 

A197 Chlidonias niger    400 i C B C B 

A231 Coracias garrulus  70-80p  P C A C B 

A023 Nycticorax nycticorax  470-520 p   B B C B 

A019 Pelecanus onocrotalus    50-150 i C B B B 

A393 Phalacrocorax pygmeus  P 240 i 300 i C B C B 

A034 Platalea leucorodia  144-160 p   B B C B 

A032 Plegadis falcinellus  120-130 p  230-400 i B B C B 

A120 Porzana parva  RC   C B C B 

A060 Aythya nyroca  100-120 p  300-400 i C B C B 

A031 Ciconia ciconia  64-77 p  4000-7000 i C B C B 

A081 Circus aeruginosus  12-14 p   C B C C 

A402 Accipiter brevipes  2-2p   C B C B 

A396 Branta ruficollis   4500-

7000 i 

 A B C B 

A131 Himantopus himantopus  P  200-500 i C B C C 

A030 Ciconia nigra  1-3p  200-500 i B B C B 

A166 Tringa glareola    800-1000 i C B C B 

A195  Sterna albifrons    400-400 i C B C B 

A132  Recurvirostra avosetta  P  200-500i C B C B 

A234 Picus canus R    D    

A236 Dryocopus martius R    D    

 
LEGENDA 

STATUT POPULATIE IZOLARE CONSERVARE GLOBAL 

F - frecvent 

 

A - 100 p > 15% 

 

A - populatie (aproape) 

izolata 

A - conservare 

excelenta  

A - valoare 

excelenta 

R - rar 

 

B - 15 p > 2% 

 

B - populatie neizolata, 

dar la limita ariei de 

distributie 

B - conservare buna  B - valoare buna 

RC – relative comun 

 

C - 2 p > 0% 

 

C - populatie ne-izolata 

cu o arie de raspandire 

extinsa 

C - conservare 

medie sau redusa  

C - valoare 

considerabila 

P - prezent D -populatie nesemnificativa    

C - comun      

A - abundent      

i - indivizi      

p - perechi      
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POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. 

Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national 

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - conservare 

excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare buna = elemente 

bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau partial degradata (i III) si 

usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii 

IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei 

GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

 

Tabel 2. Specii de pasari cu migratie regulata nementionate in anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC 

Cod Specie 
Pop. 

Rez. 
Cuibarit Iernat Pasaj 

Sit. 

Pop. 
Conserv. Izolare Global 

A296 Acrocephalus 

arundinaceus 

 RC   D    

A297 Acrocephalus 

scirpaceus 

 RC   D    

A295 Acrocephalus 

schoenobaenus 

 RC   D    

A247 Alauda arvensis  P   D    

A053  Anas platyrhynchos  P   D    

A055  Anas querquedula  R   D    

A041  Anser albifrons   13.000-

300.000 

 C B C B 

A028 Ardea cinerea  50 p   D    

A221  Asio otus  C   D    

A059 Aythya ferina  RC   D    

A099 Falco subbuteo  20-30 p   D    

A096 Falco tinnunculus 20-40 

p 

   C B C B 

A359  Fringilla coelebs RC   P C B C C 

A299  Hippolais icterina  R   D    

A251  Hirundo rustica  C   D    

A459  Larus cachinnans    RC D    

A311  Sylvia atricapilla  RC   D    

A310  Sylvia borin  RC   D    

A309  Sylvia communis  RC   D    

A285  Turdus philomelos    RC D    

A232  Upupa epops  C   D    

A373  Coccothraustes 

coccothraustes 

 RC   D    

A207  Columba oenas    RC D    

A208  Columba palumbus  RC  P D    

A212  Cuculus canorus  RC   D    

A179  Larus ridibundus    P D    

A292  Locustella 

luscinioides 

 RC   D    

A271  Luscinia 

megarhynchos 

 RC  C D    

A230  Merops apiaster  120p   D    

A383  Miliaria calandra P   RC D    

A262  Motacilla alba  RC   D    

A260  Motacilla flava  P   D    

A319  Muscicapa striata  RC  RC D    

A214  Otus scops  R   D    

A017 Phalacrocorax carbo  80-120 p  300 i C B C B 

A273  Phoenicurus 

ochruros 

   RC C B C C 

A005 Podiceps cristatus   200 i  D    

A336  Remiz pendulinus  RC   D    

A249 Riparia riparia  750-1100 p   C A C B 

A275  Saxicola rubetra    RC C B C C 
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A351  Sturnus vulgaris RC   C D    

A337  Oriolus oriolus  C  C D    

 
LEGENDA 

STATUT POPULATIE IZOLARE CONSERVARE GLOBAL 

F - frecvent 

 

A - 100 p > 15% 

 

A - populatie (aproape) 

izolata 

A - conservare 

excelenta  

A - valoare 

excelenta 

R - rar 

 

B - 15 p > 2% 

 

B - populatie neizolata, 

dar la limita ariei de 

distributie 

B - conservare buna  B - valoare buna 

RC – relaticv comun 

 

C - 2 p > 0% 

 

C - populatie ne-izolata 

cu o arie de raspandire 

extinsa 

C - conservare 

medie sau redusa  

C - valoare 

considerabila 

P - prezent D – populatie nesemnificativa    

C - comun      

A - abundent      

i - indivizi      

p - perechi      

POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. 

Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national 

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - conservare 

excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare buna = elemente 

bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau partial degradata (i III) si 

usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii 

IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei 

GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

 

Descrierea sitului 

Caracteristici generale ale sitului 
 

 

 

Alte caracteristici ale sitului: Fluviul Dunarea , ce delimiteaza la E judetul , 

curge pe doua brate: Borcea, pe stanga (pe langa Fetesti, Bordusani, Facaieni, 

Vladeni) si Dunarea Veche pe dreapta, acestea reunindu-se intr-un singur curs la 3 

km S de Giurgeni. Intre aceste brate se afla Balta Borcei sau Ialomitei, initial cu 

stuf, lacuri, paduri, azi utilizata agricol si doar pe margini forestier. Solurile s-au 

format pe aluviuni depuse de apele Dunarii in timpul inundatiilor repetate , geneza 

si evolutia lor fiind influentata de regimul inundatiilor, de adancimea apei freatice, 

formele de microrelief, etc. Cel mai raspandit tip de sol este protosolul aluvial tipic 

(38%). Clima este de tip continental excesiv, caracterizata prin veri calduroase si 

ierni reci. 

Temperatura medie anuala este de 11.5 gr C .precipitatiile medii anuale sunt 

de 550.5 mm, iar in perioada aprilie -octombrie fiind de 288.1 mm; vantul 

dominant este Crivatul care provoaca in timpul iernii scaderi de temperatura. Fiind 

situat pe traseul marelui drum de migratie estic, teritoriul este vizitat in perioadele 

de pasaj constituind loc de hranire si de odihna pentru specii rare si foarte rare. 

 

Cod % CLC Clase de habitate 

N06 24 511,512 Rauri, lacuri 

N07 2 411,412 Mlastini, turbarii 

N09 2 321 Pajisti naturale, stepe 

N12 39 211- 213 Culturi (teren arabil) 

N16 33 311 Paduri de foioase 
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Calitate si importanta: 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. 

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aytya 

nyroca, Milvus migrans, Haliaetus albicilla, Falco vespertinus si Coracias 

garrulus; colonii de Ardeidae si Threskiornithidae. 

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Ciconia alba si 

Ciconia nigra, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Sterna hirundo, gaste si 

rate. In timpul iernii atat zonele umede cat si suprafetele agricole din perimetrul 

sitului sunt habitate deosebit de importante pentru hrana si odihna efectivelor de 

Branta ruficollis. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de 

exemplare de pasari acvatice, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. 

 

Vulnerabilitate: 

- braconaj - vanatoarea in zonele de odihna si hranire a efectivelor de Branta 

ruficollis - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea pasarilor 

in timpul cuibaritului (colonii) 

- defrisarea zonelor forestiere în care exista cuiburi de Haliaeetus albicilla si 

Ciconia nigra. 

 
 

 

ROSPA0001 Aliman- Adamclisi 

 
ROSPA0001 Aliman- Adamclisi (sursa hartii: openstreetmap) 

 

Relatia cu alte situri Natura 2000: ROSCI0071 Dumbraveni- Valea Urluia- 

Lacul Vederoasa, ROSCI0353 Pestera- Deleni 

Regiune – Dobrogea 

Judet - 100% Constanta 
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Regiune biogeografica- Stepica 

Localizare centru sit - N 44° 8’ 21”; E 27° 56’ 45” 

Altitudine (m): min. 11; max. 181; med. 110 

Suprafata Sit (ha): 19.468 

Custode: RNP – Directia Silvica Constanta 

Planul de management: In curs de aprobare. 

 

Informatii ecologice 

Tabel 1. Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 

2009/147/EC 

Cod Specie 
Populatie 

Rezidenta 
Cuibarit Iernat Pasaj 

Sit. 

Pop 
Consev. Izolare Global 

A402 Accipiter brevipes  15-18 p  30 i B B C B 

A255 Anthus campestris  3600-4000 p   C A C B 

A133  Burhinus oedicnemus  30-32 p   B B C B 

A243 Calandrella 

brachydactyla 

 600-650 p   B A C B 

A082 Circus cyaneus   20-50 i 80-100 i C B C B 

A084 Circus pygargus  1-3 p  120-130 i B A B A 

A097  Falco vespertinus  36-41 p  200-400 i B B C B 

A242 Melanocorypha calandra  2200-2500 p   B B C B 

A533 Oenanthe pleschanka  24-26 p   B A B B 

A224 Caprimulgus europaeus  120-130 p   C B C B 

A083 Circus macrourus    60-80 i B B C B 

A231 Coracias garrulus  120-130 p   B A C B 

A238 Dendrocopos medius  20-22 p   D    

A511  Falco cherrug  >1 i   B A C B 

A321 Ficedula albicollis    200-300 i D    

A320  Ficedula parva    800-1000 i D    

A092  Hieraaetus pennatus  3-4 p  15-20 i C B C A 

A338 Lanius collurio  700-1000 p   D    

A339 Lanius minor  210-220 p   C B C B 

A246 Lullula arborea  800-1000 p   C A C B 

A072 Pernis apivorus  6-7 p   C B C C 

A234 Picus canus  20-25 p   D    

A080  Circaetus gallicus  9-10 p   B A B A 

A103 Falco peregrinus    >4i D    

A215 Bubo bubo  1-2 p   C B C B 

A403 Buteo rufinus  12-14 p   B A C A 

A404  Aquila heliaca  1-2 i   A B C B 

A089  Aquila pomarina  1-2 p  150-200 i C C C C 

A081  Circus aeruginosus  2-4 i   D    

A429 Dendrocopos syriacus  30-40 p   C B C C 

A073 Milvus migrans  1-2 i  5-8 i C B C C 

A379 Emberiza hortulana  200-300 p   C B C B 

A307  Sylvia nisoria  200-300 p   C A C B 

 
LEGENDA 

STATUT POPULATIE IZOLARE CONSERVARE GLOBAL 

F - frecvent 

 

A - 100 p > 15% 

 

A - populatie (aproape) 

izolata 

A - conservare 

excelenta  

A - valoare 

excelenta 

R - rar 

 

B - 15 p > 2% 

 

B - populatie neizolata, 

dar la limita ariei de 

distributie 

B - conservare buna  B - valoare buna 

RC – relative comun 

 

C - 2 p > 0% 

 

C - populatie ne-izolata 

cu o arie de raspandire 

extinsa 

C - conservare 

medie sau redusa  

C - valoare 

considerabila 

P - prezent D -populatie nesemnificativa    
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C - comun      

A - abundent      

i - indivizi      

p - perechi      

POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. 

Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national 

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - conservare 

excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare buna = elemente 

bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau partial degradata (i III) si 

usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii 

IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei 

GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

 

Tabel 2. Specii de pasari cu migratie regulata nementionate in anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC 
 

Cod Specie 
Pop. 

Rez. 
Cuibarit Iernat Pasaj 

Sit. 

Pop. 
Conserv. Izolare Global 

A260 Motacilla flava  P   D    

A435 Oenanthe isabellina  R   D    

A310 Sylvia borin  RC   D    

A244 Galerida cristata  300-320 p   C A C B 

A247 Alauda arvensis P    D    

A221 Asio otus  C   D    

A373  Coccothraustes 

coccothraustes 

 RC   D    

A207  Columba oenas  RC   D    

A113 Coturnix coturnix  >600 p   C B C B 

A208 Columba palumbus  P   D    

A212 Cuculus canorus  RC   D    

A096  Falco tinnunculus >70 

i 

   D    

A299 Hippolais icterina  R   D    

A251 Hirundo rustica  C   D    

A341  Lanius senator  R   D    

A271 Luscinia megarhynchos  RC   D    

A230 Merops apiaster  C   D    

A383 Miliaria calandra  P   D    

A262  Motacilla alba  RC   D    

A277 Oenanthe oenanthe  RC   D    

A337 Oriolus oriolus  P   D    

A214 Otus scops  RC   D    

A273 Phoenicurus ochruros  R   D    

A249 Riparia riparia  C   D    

A276  Saxicola torquata  RC   D    

A210 Streptopelia turtur  RC   D    

A311 Sylvia atricapilla  RC   D    

A309 Sylvia communis  RC   D    

A232 Upupa epops  RC   D    

 
LEGENDA 

STATUT POPULATIE IZOLARE CONSERVARE GLOBAL 

F - frecvent 

 

A - 100 p > 15% 

 

A - populatie (aproape) 

izolata 

A - conservare 

excelenta  

A - valoare 

excelenta 

R - rar 

 

B - 15 p > 2% 

 

B - populatie neizolata, 

dar la limita ariei de 

distributie 

B - conservare buna  B - valoare buna 

RC – relaticv comun 

 

C - 2 p > 0% 

 

C - populatie ne-izolata 

cu o arie de raspandire 

extinsa 

C - conservare 

medie sau redusa  

C - valoare 

considerabila 

P - prezent D – populatie nesemnificativa    
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C - comun      

A - abundent      

i - indivizi      

p - perechi      

POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. 

Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national 

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - conservare 

excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare buna = elemente 

bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau partial degradata (i III) si 

usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii 

IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei 

GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

 

Descrierea sitului 

Caracteristici generale ale sitului 
 

 

 

 

Alte caracteristici ale sitului: Situl se afla in bioregiunea stepica cuprinzand o 

suprafata reprezentativa din vestul Podisului Dobrogei de Sud cu altitudini sub 

200m. Este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene si prezinta o inclinare 

usoara de la est spre vest. Vaile au un pronuntat caracter endoreic. Zona are un 

climat arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicate vara, 

precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente; 

iarna bate frecvent Crivatul. Suprafata desemnata ca Arie de Protectie Speciala 

Avifaunistica cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile si pajisti 

stepice între care se intercaleaza trupuri de padure de sleau. 

Calitate si importanta: 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl 

este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor caracteristice zonelor 

agricole si de stepa din sud-estul României precum: Anthus campestris, 

Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra, Coracias garrulus, 

Burhinus oedicnemus si Falco vespertinus. Reprezinta o zona importanta de 

cuibarit si hranire pentru Buteo rufinus. De asemenea, este una dintre zonele în 

care se inregistreaza prezenta acvilei de câmp si a soimului dunarean. 

Vulnerabilitate:  
Situl este supus presiunii antropice mai ales prin activitatea traditionala de pasunat, 

prin turismul practicat mai ales în zona monumentului Trophaeum Traiani si 

ruinelor cetatii romano-bizantine de la Adamclisi si exploatari miniere de suprafata 

(cariere de piatra). În zonele acoperite cu vegetatie forestiera se desfasoara 

activitati de vanatoare. 

Cod % CLC Clase de habitate 

N09 2 321 Pajisti naturale, stepe 

N12 12 211-213 Culturi (teren arabil) 

N14 2 231 Pasuni 

N15 11 242, 243 Alte terenuri arabile 

N16 40 311 Paduri de foioase 
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In vecinatatea CNE Cernavoda se afla si doua arii protejate de interes national: 

 

SITUL FOSILIFER MOVILA BANULUI 

Tip rezervatie: mixt, geologic si paleontologic. 

Suprafata: 0,50 ha in legea 5/2000, 9,90 ha in Amenajamentul Silvic al 

O.S.Cernavoda 

Amplasare: la 1,5 km in nord-estul comunei Seimeni. 

Acces la rezervatie: de pe DJ 223 Cernavoda - Topalu. 

Custode: Directia Silvica Constanta 

 
Situl Fosilifer Movila Banului - sursa Consiliul Judetean Constanta 

 
Caracterizare generala 

 Cel mai vechi punct fosilifer de miocen descoperit in Dobrogea. Punctul 

fosilifer a fost declarat arie naturala protejata datorita bogatiei sale in fosile, extrem 

de bine conservate, reprezentate de amoniti, bivalve, gasteropode, brachiopode si 

echinoderme. 

Importanta stiintifica deosebita consta in faptul ca aici a putut fi argumentat 

paleontologic pentru prima data faptul ca marea miocena inferioara se extinde si 

peste Dobrogea de Sud, iar bancurile de ostrei marcheaza zona litorala a acestei 

mari. 

Pe cuprinsul acestui punct fosilifer se afla cele mai vechi resturi fosile de 

varsta miocene de pe teritoriul Dobrogei, acoperite de cernoziomuri cambrice, 

humice si regosoluri. 

Stratele calcaroase cu fosile dateaza din miocenul inferior pana in miocenul 

superior, iar fauna marina fosila pastrata este extrem de bogata in forme de climat 

tropical. Stratele datand din miocenul inferior sunt foarte bogate in amoniti (din 
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genuri ca Hysteroceras si Acanthoplites) si belemniti si diferite tipuri de bivalve 

ostreide, iar stratele datand din miocenul superior sunt dominate de bivalve 

pectinide de tipul lui Chlamys domgeri. Alaturi de aceste forme dominante (numai 

amonitii descrisi aici se incadreaza in peste 60 de specii diferite) apare un mare 

numar de fosile de bivalve, gasteropode, brachiopode si echinoderme.  

 

 

LOCUL FOSILIFER CERNAVODA 

Tip rezervatie: geologic si paleontologic. 

Suprafata: 3 ha  

Amplasare: pe malul drept al Dunarii, in partea sudica a vaii Carasu, in apropiere 

de podul rutier de la Cernavoda 

Acces la rezervatie: din orasul Cernavoda, pe malul Dunarii, in amonte. 

Custode: Directia Silvica Constanta 

 
Locul fosilifer Cernavoda- sursa Consiliul Judetean Constanta 

 

Caracterizare generala 

Importanta geologica a punctului fosilifer de la Cernavoda rezulta din faptul 

ca aici apar la zi depozite cretacice inferioare cu o bogata fauna fosila care a 

permis posibilitatea stabilirii clare a limitelor dintre etajele cretacicului inferior si 

corelarea acestor depozite cu cele similare din alte regiuni ale Europei (Franta, 

Spania, Portugalia), ale Africii de Nord si Asiei Mici.  

Locul Fosilifer Cernavoda, reprezintă unul dintre putinele locuri din tara, 

unde poate fi urmarita, in mod continuu, succesiunea depozitelor recifale Cretacic 

inferioare, in special cele apartinand Valanginianului inferior si superior. Bogatia 

faunei fosile, formata in special din gastropode, bivalve, brachiopode, pesti 

picnodonti, spongieri, hexacorali, foraminifere, alge si ostracode, includ rezervatia 

geologica de la Cernavoda in topul celor mai bogate puncte fosilifere din tara si, 
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integrat la nivelul Dobrogei de Sud, fauna fosila specifica faciesurilor carbonatate 

Cretacic inferioare, din aceasta zona a tarii, estimata la peste 400 de taxoni, se 

situeaza pe un loc apropiat de cel ocupat de celebrul sit fosilifer jurasic, de la 

Solnhofen, Germania, unde au fost identificati peste 600 de taxoni. 

Din punct de vedere litostratigrafic, depozitele care afloreaza in cadrul 

rezervatiei geologice Locul fosilifer Cernavoda apartin Formatiunii carbonatice 

Cretacic inferioare de Cernavoda ca parte integranta a cuverturii sedimentare a 

Platformei Moesice.  

 

 

   III.6.2.4. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în 

considerare. 

 Privitor la Depozitul Intermediar de Combustibil Ars proiectul prevede doar 

o extindere a amplasamentului deja aprobat si in folosinta.   

La momentul alegerii initiale a locatiei au mai fost studiate alte locatii in 

afara CNE CERNAVODA dar s-a considerat ca cea mai fiabila este amplasarea in 

perimetrul CNE CERNAVODA, datorita in principal sigurantei.  
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III.7. Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste 

informaţii sunt disponibile 

III.7.1. Impactul asupra populaţiei si sănătăţii umane 

Zona de stocare uscata este prevazuta cu un sistem de garduri format dintr-

un gard exterior de interfata (protectie) si un gard interior de Securitate, care 

formeaza o zona izolata intre ele. Gardul de securitate este localizat la aproximativ 

16 m departare de modulul de stocare. Distanta si debitele de doza scazute 

provenind de la structuri asigura un nivel al debitelor de doza de radiatii la limita 

gardului amplasamentului sub valoarea de proiect de 2,5 μSv/h (o zecime din 

debitul de doza la suprafata structurilor de stocare). 

Dincolo de gardul exterior al zonei de stocare, debitele dozei vor fi astfel 

suficient de mici pentru a permite accesul liber al personalului centralei. Zona de 

stocare este de asemenea localizata la o distanta estimata de 0,8 km fata de limita 

zonei de excludere a centralei (Unitatea 5), catre vest. La aceasta distanta, radiatia 

care provine din zona de stocare uscata nu va contribui la doza pentru populatie, in 

timpul functionarii normale. 

 

Impactul asupra personalului operator 

In timpul operatiilor de transfer la aria de stocare si in timpul operatiilor de 

umplere a cosului, proiectarea echipamentelor, amplasarea lor si procedurile de 

operare sunt astfel concepute incat muncitorii sa fie plasati departe de container, 

pentru limitarea suplimentara a dozelor incasate de acestia. 

In cazul combustibilului racit 6 ani, doza individuala este estimata la 20 μSv 

La CNE Cernavoda, doza individuala maxima incasata la transferul unui cos de 

combustibil este de 10 μSv. 

In timpul operatiilor de stocare, exista perioade tranzitorii extrem de scurte 

(mai putin de un minut la fiecare operatie de incarcare) in care dopul unui cilindru 

de stocare este ridicat si deplasat lateral pentru a permite instalarea containerului 

de transfer peste acel cilindru, pentru depozitarea unui cos cu combustibil (dopul 

este deplasat in sens invers si reinstalat pe cilindru dupa depozitare). In aceste 

scurte perioade, debitul de doza de radiatie tranzitorie in vecinatatea modulului 

depaseste valoarea normala de proiect. In acest caz, contributia retroimprastierii 

datorita aerului inconjurator (efect “sky shine”) este mai importanta decat 

contributia radiatiei directe prin betonul de ecranare. 

Debitele de doza datorate efectului de “sky shine” in cazul incintei de 

stocare fara capac (in momentul incarcarii celui de-al 10-lea cos), au fost calculate 

cu codul MCNP3 si comparate cu cele masurate la Point-Lepreau.  

                                           
3 Codul MCNP – abreviere aferenta Monte Carlo N-Particle - reprezinta un pachet 

software pentru simularea proceselor nucleare, fiind un cod de uz general, care poate fi utilizat 

pentru transportul neutronilor, protonilor, electronilor sau transportul cuplat neutroni / protoni / 

electroni. Domeniile specifice de aplicare includ, dar nu se limitează la: protecția împotriva 

radiațiilor și dozimetrie, ecranarea radiatiilor, radiografii, fizica medicala, siguranta critica 

nucleara, proiectarea și analiza detectorilor, decontaminare și dezafectare, etc. 
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Pentru combustibilul iradiat racit timp de 6 ani, s-a obtinut un debit de doza 

maxim de 93,5 ± 2,06% μSv/h la 1 m deasupra solului, la o distanta laterala de 

incinta de 7,5 m, ceea ce corespunde cu valoarea masurata de 80 ÷ 100 μSv/h (la 

nivelul solului). 

In partea superioara a incintei, masuratorile de radiatii gamma in aceasta 

perioada de 1 minut, au indicat urmatoarele valori:  

 8,4 mSv/h - in zona platformei de lucru de pe containerul de transfer; 

 0,41 mSv/h - in partea superioara a unei incinte adiacente acoperite. 

Trebuie mentionat insa ca incinta de stocare ramane deschisa (cu dopul de 

ecranare suspendat) timp de maxim 1 minut, ceea ce ar conduce la o doza anuala 

maxima pentru acelasi operator (100 cosuri/ an si 1 minut/ cos) de 14 mSv. 

In vederea determinarii debitelor de doza gamma datorate efectului de “Sky 

shine”, la CNE Cernavoda s-au facut masuratori pe o inaltime de la 0,4 m la 2 m 

fata de platforma de lucru si la o distanta de 1 m de marginea unui cilindru. 

S-au obtinut valori ale debitului de doza gamma cuprinse intre 2,1 mSv/h ÷ 

4,15 mSv/h la inaltimea de 0,4 m si de maxim 19,6 mSv/h la o inaltime de 1,5 m. 

 

Doza individuala in timpul construirii unui nou modul 

Conform inregistrarilor aferente dozimetrelor termoluminiscente de mediu, 

debitele de doza gamma in exteriorul structurii de depozitare se situeaza la nivelul 

fondului natural de radiatii. 

Preventiv, pe durata construirii noului modul, vor fi implementate masurile 

specifice de radioprotectie de la CNE Cernavoda, pentru a asigura ca doza 

individuala pentru personalul participant la realizarea constructiei nu va depasi 

constrangerea de doza aprobata de CNCAN pentru amplasamentul DICA (50 μSv / 

an): 

 Mentinerea unei distante corespunzatoare fata de sursele din vecinatatea 

zonei de lucru (prin construirea unui gard provizoriu) 

 Monitorizarea campurilor de radiatii in zona de lucru 

 Reducerea timpului de stationare in zona de lucru 

 Evacuarea personalului care efectueaza lucrari de constructie in perioada in 

care se transfera combustibil ars de la BCU 

 Instalarea unor ecrane suplimentare de protectie biologica. 
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III.7.2. Impactul asupra faunei şi florei 

Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) a fost dat in 

functiune in luna Iunie 2003 . 

Programele de monitorizare a radioactivitatii nu au detectat emisii de 

efluenti gazosi si lichizi.  

La exteriorul peretelui modulelor nivelul de radioactivitate gamma al 

aerului este la nivelul fondului natural.  

In conditii normale de functionare a amplasamentului DICA nu sunt 

eliberate in mediu materiale radioactive in stare lichida, gazoasa sau solida. 

Privitor la DICA, doza de radiatii la mediul viu neuman este limitata prin 

faptul ca nici un animal nu traieste pe amplasament. Gurile de admisie si evacuare 

a aerului cu care este prevazut modulul de stocare sunt acoperite cu un gratar 

pentru a preveni intrarea pasarilor si mamiferelor, iar prin inspectii vizuale ale 

gurilor de intrare si iesire a aerului, se va asigura ca insecte sau roiuri de insecte nu 

obtureaza circulatia aerului. Daca se vor gasi astfel de blocaje, se vor prevedea 

temporar materiale care sa opreasca intrarea acestui fel de insecte.  

Exista 2 garduri de imprejmuire, la 8 m unul fata de celalalt care impiedica 

intrarea animalelor terestre mari in zona DICA. 

In concluzie, in conditii de functionare normala pe amplasamentul DICA 

extins, cu depozitarea combustibilului ars in noile module MACSTOR400, 

impactul asupra faunei si florei este previzionat a fi unul nesemnificativ. 

 

 

III.7.3. Impactul asupra solului / subsolului, folosinţelor, bunurilor 

materiale 

Impactul asupra solului si subsolului produs in timpul exploatarii depozitului 

este nesemnificativ. Efluentii lichizi radioactivi ce ar putea constitui surse de 

poluare indirecta a solului sau subsolului sunt tratati si conditionati in cadrul 

sistemelor tehnologice aferente centralei. 

Caile de acces sunt betonate iar accesul personalului este limitat şi supus 

procedurilor din amplasamentul CNE Cernavodă. 

La DICA este prevazut un sistem de drenaje care permite colectarea unor 

eventuale scurgeri si este prevazuta monitorizarea acestora. In cazul in care aceste 

scurgeri sunt radioactive este prevazuta tratarea lor la centrala. 

In aceste conditii nu poate fi luata in consideratie in mod rational 

contaminarea solului si a subsolului si prin urmare nu va exista impact asupra 

acestor factori de mediu. 
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III.7.4. Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei 

In conditii de exploatare normala a DICA extins nu se produc emisii 

poluante care sa afecteze apele de suprafata si apele subterane. 

Singurele surse posibile sunt apele pluviale si apele rezultate din spalarea 

platformei. 

Apele provenite din precipitatiile cazute pe amplasamentul depozitului 

extins si apele rezultate din spalarea platformei sunt colectate si evacuate intr-un 

camin de colectare. Evacuarea acestor ape la emisar, se realizeaza prin intermediul 

unui canal din tuburi de beton. La trecerile pe sub drumuri si platforme betonate 

canalele se vor proteja intr-un manson de beton armat. 

Caminul de colectare este din beton armat, fiind prevazut cu vane tip 

stavilar. In cazul in care se fac spalari pe platforma, vana stavilar este inchisa.  

Din acest camin se iau probe de apa pentru verificarea eventualei 

contaminari radioactive.  

In cazul in care apa este radioactiva, ea se incarca in cisterne si se transporta 

la centrala unde este preluata de sistemul de deseuri radioactive lichide.  

Daca apa provenita din spalari nu este radioactiva, ea este evacuata 

gravitational la emisar. 

Sub platforma betonata aferenta depozitului se amplaseaza o retea de drenaj, 

care are rolul sa colecteze eventualele scurgeri de pe plarforma in cazul unor 

accidente prin distrugerea platformei betonate, precum si apa subterana, daca 

nivelul acesteia atinge accidental cota de amplasare a tuburilor de drenaj. 

In conditii normale de functionare, practic nu exista posibilitatea ca 

exfilitratii din rigole sau platforme sa ajunga in panza de apa freatica. 

La Cladirea adiacenta este prevazut un sistem de drenaje activ legat la 

sistemul de centrala, care sa preia apa rezultata din eventualele operatii de 

decontaminare container de transfer, trailer. Aceasta apa este procesata conform 

procedurilor centralei si cu instalatiile prevazute la aceasta.  

Pentru urmarirea calitatii apelor freatice se efectueaza masuratori sistematice 

in 4 (patru) foraje piezometrice amenajate special pentru aceasta activitate. 

Pentru extinderea DICA cu al patrulea sir de module se vor construi 

suplimentar inca 2 puturi piezometrice pentru a urmari calitatea si nivelul apei din 

panza freatica de pe intregul amplasament DICA. 
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III.7.5. Impactul asupra calităţii aerului si climei 

Fasciculele de combustibil ars, transferate pentru stocare uscata, sunt in mod 

normal intacte, deoarece procedurile de operare stabilesc faptul ca fasciculele 

neintacte vor fi lasate in bazinul de combustibil uzat. Dupa 6 ani de racire, 

inventarul radiologic al acestor fascicule este de 1000 ori mai mic decat atunci 

cand aceste fascicule au fost descarcate din reactor. 

Sistemul MACSTOR utilizeaza o dubla confinare a fasciculelor de 

combustibil ceea ce asigura trei bariere foarte eficiente de retinere a radionuclizilor 

gazosi continuti in combustibilul ars: teaca combustibilului, cosul cu combustibil si 

incinta de stocare a modulului de stocare. 

Exploatarea normala a depozitului pentru combustibil ars provenit de la 

CNE Cernavoda nu presupune emisii poluante in aer, deci nu va exista impact 

asupra calitatii factorului de mediu aer cauzat de emisii poluante radioactive. 

 

 

III.7.6. Impactul zgomotelor şi vibraţiilor 

CNE Cernavodă este situată în zonă industrială, iar prin asigurarea zonei de 

excludere aferentă U1 şi U2, existenta locuintelor nu este admisă la mai putin de 

1000 m. 

Pentru o întreprindere situată în zonă industrială, în conformitate cu STAS 

10009-88, nivelurile presiune sonoră, continuu echivalent, ponderat A, vor fi 

inferioare limitei admisibile de 65 dB(A). 

Sursele de zgomot pe teritoriul centralei sunt situate, în marea lor majoritate, 

la distante de minimum 20 m fată de limita incintei (gardul care mărgineşte 

teritoriul centralei). Nivelurile de zgomot sunt inferioare cu minimum 3 dB(A) 

limitei de 65 dB(A), impusă prin legislatie. 

Sursele de zgomot specifice proiectului, de pe amplasamentul DICA, sunt 

reprezentate de activitatile de construire a modulelor, iar in timpul functionarii de 

operarea macaralei portal si de autotransportorul combustibilului ars.  

In restul timpului, cand nu se realizeaza operatiunile de incarcare a 

modulelor MACSTOR sau constructia acestora nu exista zgomote generate pe 

amplasament.  

Zgomotul la locurile de munca nu depasesc nivelul de 90 dB(A) care ar 

putea produce niveluri de expunere acustica peste normele admise. 

Privitor la vibratii, avand in vedere calitatea fundatiilor speciale, nivelurile 

de vibratii transmise se estimeaza a fi foarte reduse. Avand in vedere nivelurile 

reduse de vibratii in perioada de exploatare si departarea obiectivului fata de 

zonele locuite nu se estimeaza poluarea mediului prin vibratii. 

Fata de situatia actuala nu se estimeaza o crestere a nivelului zgomotului si 

vibratiilor, avand in vedere ca activitatile desfasurate sunt similare celor din 

prezent, extinderea DICA si realizarea modulelor MACSTOR 400 nu presupun 

schimbari in procesele tehnologice desfasurate in prezent pe amplasamentul DICA.   
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III.7.7. Impactul asupra peisajului şi mediului vizual 

În zona amplasamentului peisajul şi mediul vizual sunt cele caracteristice 

platformelor industriale, fiind prezente coşuri de dispersie, hale de productie şi 

sedii sociale ale CNE Cernavodă (constructii de birouri, ateliere şi laboratoare tip 

parter şi etaj), etc. 

Având în vedere localizarea proiectului în incinta CNE Cernavodă, precum 

si faptul ca proiectul prevede extinderea unui depozit existent se estimeaza ca 

proiectul nu va avea impact suplimentar asupra peisajului si mediului vizual. 

 

 

III.7.8. Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural  

Având în vedere localizarea proiectului în incinta CNE Cernavodă proiectul 

nu va avea un impact asupra patrimoniului istoric şi cultural din zonă. 

 

 

 

III.7.9. Impactul cumulat 

III.7.9.1. Factorul de mediu apa 

Depozitul Intermediar de Combustibil Ars nu necesita racord la reteaua de 

alimentare cu apa (potabila, tehnologica, pentru stingerea incendiilor) si nici la 

reteaua de canalizare ape uzate menajere sau tehnologice. 

Singurele utilitati necesare pe amplasamentul DICA sunt canalizarea 

pluviala si alimentare cu energie electrica. 

CNE Cernavoda detine Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 267 din 11 

noiembrie 2013 privind Depozitul intermediar de combustibil ars Cernavoda 

(D.I.C.A.) prin care se acorda titularului autorizatiei, S.N. 

NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala C.N.E. Cernavoda, dreptul sa foloseasca 

constructiile hidrotehnice si receptorii pentru evacuarea apelor pluviale de pe 

suprafata Depozitului Intermediar de Combustibil Ars, cu respectarea parametrilor 

constructivi si functionali, indicatorilor de calitate ai apelor evacuate si a tuturor 

obligatiilor si conditiilor stabilte prin autorizatie. 

Odata cu inceperea construirii sirului 4 de module, se vor executa 

suplimentar inca 2 puturi piezometrice care vor asigura controlul calitatii si 

nivelului apei din panza freatica de pe intreaga platforma DICA extinsa. 

Apele pluviale provenite de pe platforma/amplasamentul DICA 

colectate prin intermediul rigolelor in caminele de colectare sunt analizate din 

punct de vedere al contaminarii radioactive. In emisar – Valea Cismelei – sunt 

evacuate numai apele pluviale necontaminate.  
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Daca in urma analizelor efectuate se constata ca apele pluviale sunt 

contaminate, acestea se preiau si se transfera la sistemul de deseuri lichide 

radioactive al unitatilor. 

Regimul de functionare este descris mai detaliat la capitolul III. 

Intre sistemul de canalizare pluviala al DICA si sistemul de canalizare 

pluviala aferent unitatilor nucleare nu sunt prevazute legaturi fizice sau 

functionale. 

 In aceste conditii impactul cumulat asupra factorului de mediu apa 

provenit din extinderea  DICA si cel produs de unitatile nucleare poate fi 

estimat ca nesemnificativ. 

 

 

III.7.9.2. Factorul de mediu aer 

Emisiile de gaze de eşapament şi praf de la utilajele şi mijloacele de 

transport  folosite pentru construcţie vor avea efecte locale, temporare şi de mică 

amploare. Pentru impactul asupra aerului, in timpul lucrarilor de executie, sa va 

vedea cap. VII.3. 

Zgomotul şi vibraţiile produse de utilajele de transport şi construcţii se 

manifestă pe arii restrânse, în special în amplasament, pe durate limitate, deci se 

poate estima că impactul produs asupra aşezărilor umane va fi nesemnificativ. De 

altfel, oraşul Cernavodă este protejat şi de dealul care îl separă de amplasament. 

Generatorii Diesel sunt practic în stare de aşteptare, funcţionarea lor fiind 

necesară numai în situaţii de pierdere a alimentării cu energie electrică şi numai pe 

durată limitată. Generatorii Diesel folosesc drept combustibil motorină Euro 3 cu 

un conţinut de sulf de cca 0,05 %. Concentraţiile de poluanţi la un debit total de 

gaze arse de 13000 m3/h, sunt în cadrul limitelor admisibile pentru emisii. 

Generatorii Diesel funcţionează doar pe scurte intervale de timp (când sunt testaţi) 

şi prin urmare ei nu influenţează sistematic calitatea aerului sau alţi factori de 

mediu.  

Referitor la depozitul DICA extins, la modulele de stocare combustibil ars  

nu se produc niciun fel de emisii in atmosfera. In conditii normale de exploatare nu 

pot aparea scurgeri de substante radioactive in aer, unitatea de stocare fiind 

asigurata fata de mediul ambiant prin trei bariere foarte eficiente de retinere a 

radionuclizilor gazosi continuti in combustibilul ars: teaca combustibilului, cosul 

cu combustibil si incinta de stocare a modulului de stocare. 

Fata de ce s-a prezentat rezulta ca DICA extins nu aduce un impact 

semnificativ asupra  aerului, prin urmare, impactul cumulat al DICA extins si 

al unitatilor nucleare in functionare de pe platforma CNE Cernavoda poate fi 

estimat ca nesemnificativ din punct de vedere al emisiilor cantitative de 

gaze/aer impurificat. 
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III.7.9.3. Factorul de mediu sol, subsol, ape subterane 

Pentru impactul asupra solului, apelor subterane si subsolului, in timpul 

lucrarilor de executie, se va vedea cap. VII.3.  

In functionare, DICA extins nu produce niciun impact asupra solului, apelor 

subterane si subsolului. 

Extinderea DICA nu produce un impact semnificativ asupra solului si 

subsolului, deci impactul cumulat cu impactul produs de unitatile nucleare in 

functionare poate fi estimat ca fiind nesemnificativ. 

 

 

III.7.9.4. Factorul de mediu flora şi fauna terestra 

Activităţile de construcţie pentru extinderea DICA nu vor avea ca rezultat 

reducerea a diversităţii speciilor de plante şi animale din zonă, deoarece nu vor 

exista pierderi de habitat şi/sau deplasări ale acestora. 

Amplasamentul nu conţine în prezent nici un habitat critic sau productiv, iar 

lucrările de executie nu vor avea impact asupra florei şi faunei terestre. 

Deoarece măsurile de proiect şi administrative conduc la limitarea 

degajărilor neradioactive în aer la cantităţi nesemnificative, rezultă că impactul lor 

asupra vegetaţiei terestre şi faunei nu va fi semnificativ.  

Impactul cumulat produs de DICA extins si de unitatile nucleare in 

functiune asupra florei si faunei poate fi estimat ca fiind nesemnificativ. 

 

 

III.7.9.5. Impactul cumulat asupra peisajului 

Pe parcursul funcţionării unităţilor nucleare măsurile pentru prevenirea 

efectelor negative asupra peisajului vor consta în activităţi de întreţinere a 

suprafeţelor clădirilor şi instalaţiilor. 

DICA extins este de dimensiuni reduse atat ca volum cat si ca inaltime in 

raport cu constructiile realizate pentru U1, U2, U3, U4 si U5 care deja au creat un 

impact vizual si asupra peisajului cu peste 30 de ani in urma si practic, nu mai pot 

altera impactul produs. 

In concluzie, DICA extins impreuna cu cladirile unitatilor U1, U2, U3, 

U4 vor avea un impact vizual cumulat nesemnificativ asupra peisajului 

existent. 
 

 

III.7.9.6. Impactul cumulat radiologic 

DICA asigura stocarea intermediara a combustibilului nuclear ars de la 

unitatile nucleare, in conditii de securitate nucleara atat pentru personalul operator 

si populatie, cat si pentru mediul inconjurator, extinderea acestuia si folosirea 

modulelor tip MACSTOR 400 fiind necesara în perspectiva prelungirii duratei de 

funcţionare a Unităţilor 1 şi 2 cu încă un ciclu de funcţionare. 
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Contribuţia DICA la doza încasată de un individ care locuieşte la limita 

zonei de excludere a amplasamentului, conform calculelor din proiect, este 

nesemnificativă, având în vedere valoarea ei extrem de mică, de 21 µSv/an (79D-

01320-SAR-001 pag.7-24 din cap.7). 

Privitor la Unitatile nucleare, în conformitate cu Normele fundamentale de 

securitate radiologică, eliberarea în mediu a efluenţilor radioactivi lichizi sau 

gazoşi se poate face numai cu respectarea limitelor derivate de emisie (LDE) 

aprobate de CNCAN în cadrul procesului de autorizare. 

Conform studiilor puse la dispozitie de beneficiar, din comparaţia între 

emisiile raportate la CNE Cernavodă U1si U2 şi limitele derivate de emisie se 

constată că emisiile raportate sunt mult sub valorile LDE. 

Tinand cont de constrangerea de doza pentru fiecare unitate nucleara in 

functiune, (0.1 mSv/an pentru U1, 0.1 mSv/an pentru U2 si 0.05 mSv/an pentru 

DICA MACSTOR 200), impactul radiologic cumulat pentru amplasamentul CNE 

Cernavoda in acest moment de 0.25 mSv/an.  

Daca va fi realizat proiectul Unitatilor 3 si 4 si CNCAN va autoriza aceleasi 

constrangeri de doza ca cele pentru Unitatile 1 si 2 - 0.1 mSv/an/unitate, atunci 

impactul radiologic cumulat pentru amplasament cu 4 unitati si DICA va fi 0.45 

mSv/an, valoare aflata sub limita legala de 1 mSv/an. 

 

 

III.7.10. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului 

semnificativ asupra mediului 

III.7.10.1. Factorul de mediu apa 

Masurile de evitare si reducere ale impactului asupra factorului de mediu apa 

sunt: 

 de natura constructiva (proiectare / solutii tehnice aplicate) si vizeaza 

impermeabilizarea suprafetelor si colectarea adecvata a apelor de pe 

suprafata DICA si a modulelor MACSTOR, respectiv: 

 pe amplasamentul DICA drumurile si platformele sunt betonate 

 drumurile si platformele din incinta DICA sunt proiectate astfel incat 

prin pantele considerate, apele provenite din precipitatii sa fie 

evacuate corespunzator spre rigolele si canalele colectoare aferente 

platformei DICA 

 restul terenului din amplasamentul DICA – spatiile verzi, este 

amenajat astfel incat sa rezolve evacuarea apelor provenite din 

precipitatii cu pante de scurgere spre drumurile adiacente  

 modulele MACSTOR sunt deservite perimetral de rigole (1 rigola 

aferenta grupului de module 1, 2; 1 rigola aferenta grupului de module 

3, 4; si 1 rigola aferenta grupului de module 5, 6, 7) precum si de 

rigole intre module, toate acoperite cu gratare metalice carosabile, 

rigole ce fac legătura cu cămine de colectare ape şi cămine de vane, 



 

Sediu: Agigea, Al. Gorunului, nr. 7 

CUI: RO13758156, J13/818/2001 

Registrul National al Elaboratorilor de 

Studii pentru Protectia Mediului nr. 111 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2008 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Extinderea amplasamentului Depozitului 

Intermediar  de Combustibil Ars si continuarea  

construirii modulelor tip MACSTOR 400 
Contract nr. 1378/28.12.2015 

Act Aditional nr. 1 / 2016  
 

Pagina 118 din 210 

 

amplasate între module. Similar, in urma extinderii amplasamentului 

DICA, modulele MACSTOR vor fi deservite perimetral si intre 

module, de rigole acoperite cu gratare metalice carosabile care vor 

face legătura cu cămine de colectare ape şi cămine de vane. 

 pentru prevenirea patrunderii apei din precipitatii prin golul de vizitare 

in caminul de vane, incepand de la modulul 2 s-a prevazut bordarea 

golului cu un cornier 

 la finalizarea realizarii fiecarui modul impar, pana la punerea in 

functiune a modulului par pereche, rigola perimetrala este realizata 

partial si este inchisa catre sectiunea corespunzatoare neexecutata a 

modulului par 

 caminul colector impreuna cu rigola sunt capabile sa colecteze si sa 

confineze volumul maxim de apa, rezultat din 24 ore de ploaie cu 

perioada de revenire de 5 ani, de pe platforma aferenta ambelor 

module intre care se amplaseaza. aceasta masura de protectie asigura 

un interval de timp suficient pentru verificarea apei astfel retinute si 

evacuarea ei in consecinta, fara a se permite imprastierea apei 

eventual contaminate 

 în căminul colector s-a instalat un indicator de nivel, iar semnalul de 

alarmă a nivelului maxim din cămin (de la a ape meteorice şi ape 

provenite din spălarea platformei) se transmite în Camera de Comandă 

Principală (MCR); in total, prin extinderea DICA, vor fi necesare un 

numar de 22 de semnalizatoare 

 pentru a impiedica exfiltratiile din rigole si camin a apelor colectate, 

eventual contaminate radioactiv, acestea sunt protejate hidrofug 

 pentru controlul calitatii si nivelului apei din panza freatica pe 

platforma aferenta DICA s-au amplasat 4 (patru) puturi forate (puturi 

piezometrice – P1, P2, P3, P4).  

 odata cu inceperea construirii sirului 4 de module, se vor executa inca 

2 puturi piezometrice care vor asigura controlul calitatii si nivelului 

apei din panza freatica de pe intreaga platforma DICA extinsa 

 masuri aplicate in timpul procesului tehnologic de depozitare a 

combustibilului ars iradiat: 

 în timpul unei campanii de depozitare a combustibilului iradiat, vana 

din căminul de vane aferent modulului care se încarcă este pe poziţia 

închis, pentru a se putea reţine apele provenite din precipitaţiile căzute 

pe platforma aferentă. 

 din caminul colector se iau probe de apa pentru verificarea eventualei 

contaminari radioactive.  

  evacuarea apei se face numai dupa confirmarea prin analiza in 

laborator ca apa nu este contaminata radioactiv cu radionuclizi 

artificiali, conform procedurii SI-01365-RP06.  
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 in cazul in care apa colectata, rezultata din precipitatiile cazute pe 

platforma, este contaminata radioactiv, este incarcata in cisterne si 

transportata la CNE, unde este preluata de sistemul de deseuri 

radioactive lichide. 

 daca aceasta apa nu este contaminata radioactiv, vanele din caminul 

de vane se deschid, iar apa colectata se evacueaza gravitational in 

colectorul de canalizare a apelor provenite din precipitatiile cazute pe 

platforma DICA. 

 între campaniile de depozitare, vana se pune pe poziţia deschis, numai 

după confirmarea lipsei contaminării platformei. 

 

 

III.7.10.2. Factorul de mediu aer  

Exploatarea normala a depozitului pentru combustibil ars provenit de la 

CNE Cernavoda nu presupune emisii poluante in aer, deci nu se impun masuri 

speciale pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer ca urmare a 

emisiilor poluante. 

Privitor la radiatii, sistemul MACSTOR utilizeaza o dubla confinare a 

fasciculelor de combustibil ceea ce asigura trei bariere foarte eficiente de retinere a 

radionuclizilor gazosi continuti in combustibilul ars: teaca combustibilului, cosul 

cu combustibil si incinta de stocare a modulului de stocare. 

De asemenea DICA este prevazut cu un sistem de prelevare probe, in 

vederea monitorizarii starii combustibilului prin prelevare de probe de aer din 

interiorul incintelor si analiza filtrelor in laborator. Aceasta monitorizare se face la 

o saptamana dupa umplerea incintei si apoi bianual. 

 

 

III.7.10.3. Factorul de mediu sol/subsol 

Masurile de diminuare a impactului asupra solului/subsolului sunt atat de 

natura constructiva, respectiv protejarea solului si subsolului din zona 

amplasamentului prin realizarea de platforme betonate, solutiile de proiectare a 

modulelor MACSTOR, precum si masuri ce privesc operarea: 

 realizarea barierele de confinare a materialelor radioactive (cosul si incinta 

de stocare)  

 protejarea barierelor impotriva degradarilor 

 monitorizarea barierelor de confinare 

 prevenirea avarierii barierelor 

 sistemul de colectare si evacuare controlata a apelor 

De asemenea masurile de protectie a factorului de mediu apa, precum si 

masurile de gestionare corespunzatoare a deseurilor si a substantelor periculoase, 

asigura protectia factorului de mediu sol/subsol. 
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III.7.10.4. Factorul de mediu fauna si flora  

Conform Studiul preliminar de impact pentru depozitul intermediar de 

combustibil ars – DICA, realizat de ICIM Bucuresti in 2001, in perioada de 

executie a obiectivului DICA impactul asupra mediului este redus si limitat 

temporal. Diminuarea acestuia este posibila printr-o organizare a santierului 

judicioasa, in special in ceea ce priveste alimentarea cu combustibil a utilajelor si 

autovehiculelor, gestionarea corespunzatoare a deseurilor, intretinerea in stare buna 

de functionare a utilajelor si echipamentelor, utilizarea unor echipamente 

performante din punct de vedere a generarii noxelor si a zgomotului etc. 

Respectarea proiectului din punct de vedere a solutiilor tehnice de executie, 

a calitatii materialelor, precum si a echiparii corespunzatoare a obiectivului in 

vederea evitarii riscului producerii unor efecte nefavorabile asupra mediului. 

In perioada de functionare principalele masuri ce se pot lua pentru a 

minimiza impactul modulelor de stocare asupra mediului sunt: 

 integritatea structurala a modulelor de stocare 

 protectia biologica 

 implementarea unui sistem de confinare de inalta calitate  

 distanta suficient de mare de la locul de stocare fata de limita zonei de 

excludere. 

 

 

III.7.10.5. Factorul de mediu populatie (mediu social si economic), 

sanatate umana  

Extinderea DICA reprezinta in sine o masura de gestionare corespunzatoare 

a deseurilor generate de sistemele nucleare – combustibilul ars radioactiv. 

Protectia la radiatii a personalului de exploatare si a populatiei sunt 

prevazute pentru extinderea DICA in conformitate cu principiile si cerintele 

generale aplocabile tuturor instalatiilor nucleare. 

Zona de stocare este localizata la o distanta suficienta in interiorul zonei de 

excludere a amplasamentului Cernavoda, asigurandu-se mentinerea dozei pentru 

populatie sub valorile limita atat pentru functionarea normala, cat si pentru conditii 

de accident. Zona de stocare este prevazuta cu o ingradire adecvata pentru a 

preveni accesul neautorizat al publicului in instalatie. 

Inca din etapa de proiectare DICA este proiectat astfel incat expunerea la 

radiatii sa fie mentinuta cat mai mica posibil de atins in mod rezonabil (respectand 

principiul ALARA). Astfel sunt prevazute urmatoarele masuri de protectie 

impotriva radiatiilor provenite de la DICA: 

 ecranarea radiatiilor (gamma si neutroni) pentru reducerea expunerii 

personalului in timpul operarii normale a DICA 

 organizarea cailor de circulatie si controlul accesului in zona 

 confinarea combustibilului 
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 reducerea la minim a necesarului de decontaminare prin utilizarea de 

materiale si sisteme adecvate 

 monitorizarea radiatiilor. 

Ecranarea fata de radiatiile gamma si neutroni a operatorilor se realizeaza 

prin masuri constructive si de operare, respectiv: 

 proiectarea peretilor si planseului modulelor de stocare (atat MACSTOR 200 

cat si MACSTOR 400) precum si a dopului de ecranare definitiva astfel 

incat sa reduca debitul dozei de radiatii pana la limita acceptabila; 

 prevederea unui labirint din beton al modulelor de stocare (atat la 

MACSTOR 200 cat si la MACSTOR 400) astfel incat sa previna iradierea 

primara sau secundara la exteriorul acestuia. Labirintul asigura grosimea 

nominala a peretelui monolit de beton pe orice directie 

 prevederea unui inel de protectie din plumb (atat la MACSTOR 200 cat si la 

MACSTOR 400) pentru asigurarea ecranarii operatorului aflat pe modul pe 

durata operatiilor de incarcare a modulelor 

 asigurarea unei distante minime intre operator si incinta de stocare in curs de 

umplere, pe durata in care aceasta este descoperita 

 tehnologia de umplere in ansamblul ei 

In timpul incarcarii modulelor pentru a preveni raspandirea eventualei 

contaminari, au fost prevazute o serie de masuri: 

 executarea operatiei de transfer a combustibilului ars la DICA numai pe 

timpul zilei si in conditii meteo favorabile; 

 verificarea, dupa fiecare incarcare, a zonei de contact dintre containerul de 

transfer si cilindrul de stocare; 

 decontaminarea conform procedurilor centralei; 

izolarea sistemului de drenaj al platformei de stocare. 

Confinarea combustibilului este asigurata de barierele tehnologice (cosul de 

stocare sudat si incinta de stocare a modulelor) care au rolul de a izola materialul 

radioactiv fata de mediul inconjurator. 

In situatii de contaminari accidentale, se vor aplica, dupa caz, procedurile 

CNE specifice pentru astfel de situatii. 

Accesul personalului de exploatare la DICA este controlat, realizandu-se 

prin cladirea corpului de paza, asigurand limitarea accesului de amplasamentul 

DICA. 

Accesul pe modulele MACSTOR se face pe scara de acces amplasata pe 

latura mica a modulelor pentru a nu interfera cu gurile de intrare / iesire a aerului 

de racire. 
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III.7.10.6. Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra 

peisajului  

Nu sunt necesare masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului 

asupra peisajului deoarece proiectul este amplasat in cadrul incintei CNE 

Cernavoda, in care peisajul general este unul industrial, pe amplasament fiind 

prezente coşuri de dispersie, hale de producţie şi sedii sociale ale CNE Cernavodă 

(construcţii de birouri, ateliere şi laboratoare tip parter şi etaj), etc. 

 

 

III.7.10.7. Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra 

patrimoniului istoric si cultural  

Nu sunt necesare masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului 

asupra patrimoniului istoric si cultural deoarece proiectul este amplasat in cadrul 

incintei CNE Cernavoda. 

Mai mult, în jurul fiecărei unităţi nucleare sunt instituite: 

 o zonă de excludere cu raza de 1 km – în care nu sunt admise alte activităţi 

decât cele desfăşurate în cadrul CNE Cernavoda,  

 o zonă cu populaţie redusă – cu raza de la 1 până la 2 km faţă de obiectivul 

nuclear 

astfel, tinand cont de restrictiile deja existente proiectul nu poate avea impact 

asupra patrimoniului istoric si cultural, in conditiile operarii la parametrii 

proiectati. 

 

 

III.7.10.8. Masuri pentru diminuarea zgomotelor si vibratiilor  

Daca se vor constata situatii locale de depasiri ale nivelului de zgomot si 

vibratii in urma unor investigatii specifice, se va actiona prin masuri specifice de 

reducere:  

 diminuarea nivelurilor de zgomot si vibratii la surse 

 ecranari ale zgomotului 

 tratamente antivibratile 

 diminuari la receptor ale nivelurilor de zgomot si vibratii prin folosirea 

echipamentelor de protectie individuala alucratorilor. 

 

 

III.7.10.9. Măsuri de diminuare a impactului datorat deşeurilor generate 

pe durata funcţionării 

Măsurile ce trebuie avute în vedere pentru diminuarea impactului asociat 

generării deşeurilor generate pe durata de funcţionare sunt: 

 Implementarea sistemului existent şi funcţional deja în CNE Cernavodă la 

tratarea, clasificarea şi monitorizarea deşeurilor, precum şi a procedurilor de 

optimizare a proceselor potential generatoare de deşeuri. 
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 Gestionarea deşeurilor industriale neradioactive şi a celor menajere conform 

procedurilor aprobate în CNE Cernavodă, a Autorizatiei de Mediu a şi a 

actelor normative în vigoare. 

 Monitorizarea continua a generarii deşeurilor şi a modului lor de gestionare. 

Privitor la modul de gospodarire a deseurilor slab radioactive rezultate ca 

urmare a operarii DICA, putem face urmatoarele precizari: 

 Deseuri lichide potential radioactive - la DICA se genereaza deseuri 

lichide potential radioactive care se gestioneaza in sistemele centralei. 

 Deseuri gazoase radioactive – in cazul aparitiei de evacuari radioactive 

numai in cazul unor evenimente cum ar fi: 

a) ruperea tecii unui element combustibil – prezenta barierelor de 

confinare (cosul si incinta de stocare) impiedica o eventuala eliberare de 

produsi radioactivi, daca elementul de combustibil defect este deja stocat 

intr-un modul. 

b) degajari din cos – etanseitatea este asigurata constructiv prin sudare, iar 

confinarea este asigurata de cealalta bariera (cilindrul de stocare). In 

consecinta, probabilitatea de producere a degajarilor gazoase este foarte 

scazuta, unitatea de stocare fiind asigurata fata de mediul ambiant prin 

urmatoarele bariere ingineresti: 

-  cosul de stocare; 

-  cilindrul de stocare. 

 Deseuri solide radioactive – deseurile radioactive solide care rezulta in 

cadrul procesului de pregatire a containerului de transfer in vederea amplasarii 

lui pe autotransportor, precum si in urma unei eventuale decontaminari a 

containerului de transfer sau a modulului de stocare, se colecteaza intr-un 

container de tip A. Pentru transportarea containerului cu deseuri inapoi la 

Unitatea 1, respectiv la Unitatea 2, se vor respecta prevederile procedurii 

specifice. Tratarea acestor deseuri este identica cu tratarea celorlalte deseuri 

solide slab active rezultate din functionarea centralei. 

 

 

III.7.11. Natura transfrontieră a impactului 

Privitor la extinderea DICA, modulele MACSTOR (atat MACSTOR 200 cat 

si MACSTOR 400) reprezinta in sine constructii proiectate pentru a retine in 

conditii de siguranta radiatiile provenite de la combustibilul ars, depozitul 

reprezentand o masura de gestionare corespunzatoare a deseurilor generate de 

sistemele nucleare. 

Zona de stocare este localizata la o distanta suficienta in interiorul zonei de 

excludere a amplasamentului Cernavoda, asigurandu-se mentinerea dozei pentru 

populatie sub valorile limita atat pentru functionarea normala, cat si pentru conditii 

de accident. Zona de stocare este prevazuta cu o ingradire adecvata pentru a 

preveni accesul neautorizat al publicului in instalatie. 
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Avand in vedere distanta mare, de peste 36 km fata de granita, de la zona de 

stocare pana la granite in conditii de operare normale nu exista pericolul aparitiei 

unui impact transfrontiera. 

Deoarece emisiile de aer contaminat nu exista in timpul operarii DICA 

putem trage concluzia ca nu exista niciun fel de impact asupra mediului care 

sa poata fi analizat / calculat pentru impactul transfrontier. 

 

 

 

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 

poluanţilor în mediu 

IV.1. Protecţia calităţii apelor 

IV.1.1. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

In conditii de exploatare normala a DICA nu se produc emisii poluante care 

sa afecteze apele de suprafata si apele subterane. 

In timpul operatiilor de transfer combustibil, nu se produc deseuri lichide.  

In ceea ce priveste platforma DICA singurele surse posibile de poluare sunt 

apele pluviale, care pot fi contaminate sau nu radioactiv. 

Principalele surse de ape uzate generate in perioada de constructie sunt: 

 activitatea de constructie: scurgeri accidentale de produse petroliere de la 

vehiculele care transporta materiale 

 depozitari necontrolate ale deseurilor de constructie - inerte 

 deseuri menajere si ape uzate provenite de la personal 

 apele meteorice cazute pe platformele de lucru ale organizarii de santier 

Drumurile si platformele din incinta DICA sunt proiectate astfel incat prin 

pantele considerate, apele provenite din precipitatii sa fie evacuate corespunzator 

spre rigolele si canalele colectoare aferente platformei DICA. Restul terenului din 

amplasamentul DICA, este amenajat astfel incat sa rezolve evacuarea apelor 

provenite din precipitatii cu pante de scurgere spre drumurile adiacente. 

Reţeaua de canalizare pluvială (meteorică), aferentă amplasamentului DICA, 

constă în canale colectoare din tuburi, Dn 500 mm, realizate din poliester armat cu 

fibră de sticlă (PAFS), pe care sunt amplasate cămine de vizitare din PAFS. 

Canalele colectoare sunt amplasate subteran, sub adâncimea de îngheţ 

Canalele pluviale, aferente fiecărui şir de module, evacuează gravitaţional 

apele colectate în rigola de canalizare pluvială amplasată la baza taluzului 

platformei DICA. 

În căminul colector se instalează un indicator de nivel, iar semnalul de 

alarmă a nivelului maxim din cămin se transmite în Camera de Comandă 

Principală (MCR). 

Sistemul de instrumentatie şi control realizeaza funcţia de semnalizare în 

MCR a nivelului crescut în caminele de colectare ape meteorice aferente modulelor 

de la nr. 8 la 30 amplasate pe şirurile 2, 3 şi 4. Sunt necesare în total un numar de 
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22 de semnalizatoarele. De asemenea, sistemul de instrumentaţie şi control 

realizează funcţia de măsură temperatură în diverse locaţii ale modulul nr. 10, 

reprezentativ pentru modulele de tip MACSTOR 400. 

Apele provenite din precipitaţiile de pe taluzul perimetral al platformei 

amenajate DICA vor fi preluate printr-o rigolă de beton cu o lungime totală de cca 

655,00 m din care o lungime de cca 350,00 m este deja executată, şi evacuate într-

un cămin de vizitare aflat în exteriorul incintei DICA, în imediata vecinătate a 

acesteia. 

Caminul colector impreuna cu rigola sunt capabile sa colecteze si sa retina 

volumul maxim de apa, rezultat din 24 ore de ploaie cu perioada de revenire de 5 

ani, de pe platforma aferenta modulelor intre care se amplaseaza. Aceasta masura 

de protectie asigura un interval de timp suficient pentru verificarea apei astfel 

retinute si evacuarea ei in consecinta, fara a permite imprastierea apei fara 

controlul starii sale de contaminare. 

In timpul unei campanii de depozitare a combustibilului iradiat, vana din 

caminul de vane aferent modulului care se incarca este pe pozitia inchis, pentru a 

se putea retine apele provenite din precipitatiile cazute pe platforma aferenta. 

Din caminul colector se iau probe de apa pentru verificarea eventualei 

contaminari radioactive.  

In cazul in care apa colectata, rezultata din precipitatiile cazute pe 

platforma, este contaminata radioactiv (in situatia neincadrarii in limitele 

stabilite de CNCAN), aceasta este transportata la sistemul de deseuri 

radioactive din Unitatea 1.  
Daca aceasta apa nu este contaminata radioactiv, vana din caminul de 

vane se deschide, iar apa colectata se evacueaza gravitational in colectorul de 

canalizare a apelor provenite din precipitatiile cazute pe platforma DICA. 

Pentru a impiedica exfiltratiile din rigole si camin a apelor colectate, 

eventual contaminate radioactiv, acestea vor fi protejate hidrofug. 

Intre campaniile de depozitare, vana se pune pe pozitia deschis, numai dupa 

confirmarea lipsei contaminarii platformei. 

Apele provenite din precipitaţiile căzute pe pantele taluzului perimetral al 

platformei amenajate, vor fi evacuate gravitaţional în Valea Cişmelei. 

Pentru controlul calitatii si nivelului apei din panza freatica pe platforma 

aferenta DICA s-au amplasat 4 (patru) puturi forate (puturi piezometrice). Forajele 

au fost executate de polietilena de inalta densitate PEHD, PE80, fiind alcatuite 

dintr-o coloana de protectie cu D ext. 400x22,8 mm si o coloana filtranta cu Dext. 

110x6,3 mm la adancimea de cca 14 m. 

 

IV.1.2. Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate 

prevăzute 

Nu exista statie de epurare pe amplasamentul CNE Cernavoda.  
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In cazul DICA, daca apa colectata rezultata din precipitatiile cazute pe 

platforma este contaminata radioactiv, este incarcata in cisterne si transportata la 

sistemul de deseuri radioactive lichide. 

Daca apa pluviala de pe platform DICA nu este contaminata radioactiv, vana 

din caminul de vane se deschide, iar apa colectata se evacueaza gravitational in 

colectorul de canalizare a apelor provenite din precipitatii. 

Apele provenite din precipitaţiile căzute pe pantele taluzului perimetral al 

platformei amenajate, vor fi evacuate gravitaţional în Valea Cişmelei. 

 

IV.2. Protecţia aerului 

IV.2.1. Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi 

In perioada de constructie a modulelor MACSTOR si a platformelor, 

drumurilor aferente DICA 

In perioada de constructie sursele de emisie a poluantilor atmosferici 

specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica 

manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic 

utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot). Toate aceste categorii de 

surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata. 

O proportie insemnata a acestor lucrari include operatii care se constituie in 

surse de emisie a prafului.  

 Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor 

balastoase si a cimentului/asfaltului si a celorlalte materiale. 

Acestea sunt: 

- sapaturi, incluzand: 

- excavarea si strangerea nisipului si balastului in gramezi; 

- incarcarea pamantului in basculante; 

- umpluturi, care includ procese ca: 

- descarcarea materialului (nisip, balast) din basculante; 

- imprastierea materialului; 

- compactarea materialului; 

- infrastructura - lucrari suplimentare. 

Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, 

depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile 

meteorologice. 

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, 

fenomen care insoteste lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita 

existentei, pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite 

expuse actiunii vantului. 

Alaturi de aceste surse de impurificare a atmosferei, in aria de desfasurare a 

lucrarilor exista a doua categorie de surse, si anume utilajele cu ajutorul carora se 

efectueaza lucrarile: buldozere, sisteme de transport. 

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de 

esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific 
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arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili 

nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), 

particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice 

policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).  

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in 

marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile. 

Particulele cu diametre  15 m se regasesc in atmosfera ca particule in 

suspensie. Cele cu diametre mai mari se depun rapid pe sol. 

 

In timpul functionarii DICA 

In timpul realizarii operatiunilor uzuale in DICA de transfer a 

combustibilului ars sunt generate emisii gazoase produse prin functionarea 

motorului auto de tractare a trailerului de transfer ce se elibereaza liber in 

atmosfera prin ventilatie fortata.  

Sursele de contaminare radioactive in conditii normale de operare sunt 

descrise la capitolul IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor. 

 

IV.2.2. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă 

Privitor la extinderea DICA, Modulele MACSTOR in sine reprezinta 

constructii proiectate pentru a retine in conditii de siguranta radiatiile provenite de 

la combustibilul ars. 

 

 

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

IV.3.1. Sursele de zgomot şi de vibraţii 

Pe platforma CNE Cernavoda sursele principale de zgomot sunt asociate 

activitătilor desfăşurate pe amplasamentul acesteia şi transportului rutier de incintă. 

In timpul constructiei 

Privitor la extinderea DICA sursele de zgomot sunt reprezentate de 

activitatile specifice realizarii proiectului. 

Utilajele de santier produc zgomot. Nivelul de zgomot este variabil, in jurul 

valorii de pana la 90 db(A), valorile mai mari fiind la excavatoare, buldozere, 

finisoare, vole si autogredere. Pentru utilajele folosite in constructii puterile 

acustice asociate sunt: buldozer – cca. 80- 115dB(A); incarcatoare Wolla – cca. 80-

112dB(A); excavatoare – cca. 80-117dB(A); compactoare – cca.105dB(A); 

basculante – cca. 80- 107dB(A). 

Nivelul echivalent de zgomot la transport este determinat de volumul 

traficului pe santier, structura fluxului de vehicule, conditiile meteorologice, etc.  

Autobasculantele care deservesc santierul pot genera niveluri echivalente de 

zgomot pentru perioada de referinta de 24 ore, de cca. 50 dB(A). 

STAS-ul nr. 10009- 88 (Acustica urbana) - tabelul nr. 3 - admite un nivel de 

zgomot intre 60 db(A) - pt. strazi de categoria IV- si de 75- 85 db(A) - pentru strazi 

de categoria I. 
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Atat pentru muncitori cat si pentru personalul platformei CNE Cernavoda 

zgomotul produs de aceste utilaje ar putea fi deranjant. 

 

In timpul functionarii 

Privitor la extinderea DICA sursele de zgomot sunt reprezentate de 

functionarea macaralei portal si de autotransportorul combustibilului ars. 

 

IV.3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi 

vibraţiilor 

Amplasarea proiectului in incinta CNE Cernavoda, zona industriala, cu 

restrictii privitor la amplasarea locuintelor, respectiv interzicerea amplasarii 

acestora la distante mai mici de 1000 m fata de unitatile nucleare (zona de 

excludere) face ca impactul cauzat de zgomot sa fie nesemnificativ si sa nu fie 

afectata populatia. 

Avand in vedere amplasarea in zona industriala nivelurile presiune sonoră, 

continuu echivalent, ponderat A, vor fi inferioare limitei admisibile de 65 dB(A) 

conform STAS 10009-88. 

Sursele de zgomot pe teritoriul centralei sunt situate, în marea lor majoritate, 

la distante de minimum 20 m fată de limita incintei (gardul care mărgineşte 

teritoriul centralei). Nivelurile de zgomot prognozate sunt inferioare cu minimum 3 

dB(A) limitei de 65 dB(A), impusă prin legislatie.  

 

In timpul constructiei 

Reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie sa se bazeze 

pe principiile generale de prevenire prevazute de legislatia nationala care transpune 

Directiva 89/391/CEE, luand in considerare mai ales urmatoarele: 

 alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita tinand seama 

de natura activitatii desfasurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil; 

 proiectarea si amplasarea locurilor de munca si a posturilor de lucru; 

 informarea si instruirea personalului privind utilizarea corecta a 

echipamentelor de lucru in scopul reducerii expunerii minime la zgomot 

 mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului aerian, cum ar fi ecrane, 

carcase, captuseli fonoabsorbante, precum si reducerea zgomotului structural 

prin amortizare sau prin izolare; 

 organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei 

si intensitatii expunerii prin stabilirea unor pauze suficiente de odihna in 

timpul programului de lucru; 

 utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot, captatoare de 

zgomot, difuzoare si amortizoare pentru ventilatoare; 

Suplimentar nivelului acustic, utilajele de constructie cu mase proprii mari, 

constituie surse de vibratii in timpul deplasarilor lor sau prin activitatea 

desfasurata. Astfel, a doua sursa de zgomot si vibratii in santier este reprezentata 
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de circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul pamantului, betonului, 

balastului, etc. se vor folosi autovehicule grele, cu sarcina mai mare de cateva tone. 

Functiunile constructiei nu produc zgomote perturbatoare.  

 

In timpul functionarii 

Privitor la macaraua portal si de autotransportorul combustibilului ars, nu 

sunt necesare amenajari speciale / masuri de protectie. 

Distanta pana la zona locuita este de peste 1 km astfel nu vor fi probleme de 

zgomot pentru populatie. 

Avand in vedere calitatea fundatiilor, nivelul de vibratie transmise vor fi 

foarte reduse, ca urmare nu exista o posibila poluare a mediului prin vibratii. 

 

 

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor 

Beneficiarul are deja un Regulament de Radioprotectie şi proceduri 

subsecvente aplicabile în activitătile de productie, care prevăd actiuni şi măsuri 

pentru asigurarea protectiei la radiatii. Regulamentul este revizuit periodic, 

actiunile şi procedurile fiind testate prin exercitii de simulare.  

 

IV.4.1. Sursele de radiaţii 

Sursa de radiatii la DICA consta in fasciculele d e  combustibilul ars de la 

Unitatile 1 si 2 al e  CNE Cernavoda, stocat in incintele cilindrice ale modulelor 

de tip MACSTOR. 

DICA Cernavoda se caracterizeaza printr-un inalt grad de integritate a 

barierelor de confinare a materialelor radioactive asigurata prin utilizarea a doua 

bariere de confinare: cosul cu combustibil si cilindrul de stocare. 

 

Fasciculul de combustibil de la CNE – Cernavoda este constituit din 37 de 

elemente de combustibil continand pastile de UO2 inchise intr-o teaca de Zircaloy. 

In fiecare an, noile fascicule de combustibil ars din reactor se adauga celor deja 

existente in Bazinul de Combustibil Uzat (BCU); numarul de fascicule de 

combustibil iradiat depinde de factorul de capacitate al centralei. Dupa o perioada 

suficienta de calmare, fasciculele de combustibil care au fost stocate in BCU vor 

putea fi transferate la DICA.  
 

 

Masa de uraniu considerata (valoare de referinta) este pentru proiectele 

depozitelor anterioare de stocare uscata a combustibilului iradiat pentru CANDU 6. 

Valoarea poate sa varieze functie de centrala si de fabricantul combustibilului. 

Masa actuala de Uraniu din fasciculele de combustibil de la Cernavoda este de cca. 

18,9 – 19,3 kg, valoarea de referinta. 

Valoarea de referinta a gradului de ardere pentru combustibil pentru 

fasciculele proaspat scoase din reactorul CANDU 6. Gradul de ardere al 
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fasciculelor de combustibil poate avea valori mai mari decat valoarea medie, fara a 

depasi valoarea de 12.000 MWzi/tU 

Fiabilitatea fasciculelor de combustibil CANDU este excelenta, de-a lungul 

timpului mai putin de 0,1% prezentand scapari (teci neetanse) la cel putin unul 

dintre cele 37 de elemente. Prezenta unui element neetans (cu teaca defecta) intr-un 

fascicul nu afecteaza in mod normal integritatea mecanica a acestuia. La un 

consum anual de 6.000 fascicule, pot fi descarcate din reactor maximum 5 fascicule 

defecte in fiecare an. Aceste fascicule sunt detectate cu usurinta, in timpul iradierii 

in zona activa sau in timpul transferului in Bazinul de Receptie si sunt verificate 

prin inspectie vizuala pentru confirmarea integritatii mecanice. Aceste fascicule 

pot, apoi, sa fie pregatite pentru stocarea uscata, dupa proceduri speciale aprobate. 

In general, fasciculele care nu-si pastreaza integritatea mecanica sunt 

separate de cele intacte, fiind manipulate separat. Sistemul de stocare uscata 

include scule pentru manipularea separata a elementelor de combustibil defecte, in 

vederea pregatirii acestora pentru stocarea uscata, daca este necesar. Decizia 

privind stocarea elementelor de combustibil defecte din punct de vedere mecanic 

trebuie luata la nivelul conducerii centralei. 

 

Caracteristicile structurale ale fasciculului de combustibil ars 

Fasciculul de combustibil tip CANDU 6 folosit la CNE Cernavoda este 

format din 37 de elemente de combustibil, aranjate pe trei inele de 18, 12 si 

respectiv 6 elemente, in jurul unui element central. Fiecare element de combustibil 

contine uraniu natural sub forma a 30 de pastile cilindrice din bioxid de uraniu 

sinterizat (UO2). Suprafata interioara a tecii este placata cu un strat subtire de 

grafit. (CANLUB), pentru a se reduce interactia pastila/ teaca. Pastilele sunt plasate 

intr-o teaca din aliaj de Zirconiu (Zircaloy-4), inchisa la ambele capete cu dopuri de 

capat. Dopurile sunt sudate, asigurand astfel: 

 etansare a continutului elementului; 

 terminatia efectiva a elementului de combustibil, pentru a fi asamblat cu 

grilele de capat; 

 interfata cu sistemul de manipulare combustibil. 

Separarea necesara intre fasciculul de combustibil si canalul de combustibil 

in zona activa este mentinuta prin patine atasate prin brazare la elementele de 

combustibil. Metalul folosit pentru brazare este beriliul. Aceste patine asigura, de 

asemenea, posibilitatea de manipulare a fasciculului de combustibil in timpul 

procesului de stocare uscata. 

Datele colectate confirma valoarea de referinta stabilita de AECL. 

 

Caldura reziduala a fasciculelor de combustibil ars de referinta 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile pentru caldura reziduala (caldura 

de dezintegrare) a actinidelor si a produsilor de fisiune pentru 9 timpi diferiti de 

calmare din intervalul 0 – 100 ani, estimate pentru combustibilul de referinta de tip 

CANDU. 



 

Sediu: Agigea, Al. Gorunului, nr. 7 

CUI: RO13758156, J13/818/2001 

Registrul National al Elaboratorilor de 

Studii pentru Protectia Mediului nr. 111 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2008 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Extinderea amplasamentului Depozitului 

Intermediar  de Combustibil Ars si continuarea  

construirii modulelor tip MACSTOR 400 
Contract nr. 1378/28.12.2015 

Act Aditional nr. 1 / 2016  
 

Pagina 131 din 210 

 

Caldura reziduala in functie de timpul de calmare 
 

 

Timpul de calmare 

(ani) 

Caldura reziduala a 

actinidelor 

(W/fascicul) 

Caldura reziduala a 

produsilor de fisiune 

(W/fascicul) 

Caldura reziduala 

totala 

(W/fascicul) 

0 1,810 23,700 25,500 
6 0,44 5,64 6,08 
8 0,47 4,44 4,91 
10 0,50 3,95 4,45 
15 0,56 3,34 3,90 
20 0,60 2,94 3,54 
30 0,66 2,30 2,96 
50 0,71 1,43 2,14 

100 0,70 0,44 1,14 

 

 

IV.4.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor 

Depozitul Intermediar de stocare uscata a Combustibilului Ars (DICA) de la 

Cernavoda este proiectat astfel incat dozele de radiatii on-site si off-site sa respecte 

principiul ALARA pe toata durata pregatirii, transferului si stocarii combustibilului 

ars. 

Proiectarea protectiei biologice, controlul accesului, monitorizarea 

radiologica, proiectarea sistemelor de ventilare si managementul deseurilor trebuie 

sa asigure protectia radiologica necesara pentru personal si pentru populatie. 

Proiectul trebuie sa limiteze dozele efective de radiatii astfel incat sa fie respectate 

limitele administrative si legale pentru expunerea profesionala, constrangerea de 

doza pentru populatiei de 50 μSv/an, precum  si principiile de baza ale 

radioprotectiei: justificarea, optimizarea si limitarea dozelor individuale.  

Zona de stocare este localizata la o distanta suficienta in interiorul zonei de 

excludere a amplasamentului Cernavoda, asigurandu-se mentinerea dozei pentru 

populatie sub valorile limita atat pentru functionarea normala, cat si pentru conditii 

de accident. Zona de stocare este prevazuta cu o ingradire adecvata pentru a 

preveni accesul neautorizat al publicului in instalatie. 

In cele ce urmeaza sunt prezentate principalele cerinte care trebuie 

indeplinite pentru a se asigura protectia la radiatii. 

 

Organizarea spatiilor si a echipamentelor 

Modulele de stocare sunt asezate in retea pentru a simplifica operatiile de 

incarcare si pentru a minimiza doza de radiatii incasata de operatori. 

Reteaua de module este suficient de compacta pentru a minimiza 

dimensiunea zonei radiologice. 

 

Experienta proiectelor anterioare 

Experienta acumulata de la proiectele anterioare a fost transferata efectiv la 

DICA Cernavoda, care este o replica a zonei de pregatire a combustibilului de la 
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Point Lepreau si a modulelor de stocare de la Gentilly 2.Aceste obiective au 

inregistrat in timpul exploatarii valori foarte scazute ale dozelor de radiatii pentru 

personalul expus profesional. 

DICA Cernavoda beneficiaza de proiectul, exploatarea si masurile de 

reducere a dozelor, implementate la aceste obiective in timpul proiectarii, 

constructiei si functionarii. Aceste proiecte au beneficiat la randul lor de experienta 

anterioara acumulata de AECL in urma stocarii uscate a combustibilului ars 

provenit de la patru centrale dezafectate. 

DICA Cernavoda beneficiaza, de asemenea, de rezultatele programelor de 

cercetare-dezvoltare desfasurate la laboratoarele Whiteshell ale AECL. 

Modulele de stocare propuse pentru Cernavoda au beneficiat de 

imbunatatirea ecranarii, rezultata din exploatarea modulelor de stocare de la 

Gentilly 2. Imbunatatirea a constat in asigurarea unor placi de ecranare axiala la 

exteriorul gurilor de admisie a aerului pentru a reduce debitul dozei local in dreptul 

acestora sub valoarea de 25 μ Sv/h pentru combustibilul racit 6 ani in BCU. 

Pentru DICA Cernavoda, elementele ALARA ale programului de 

radioprotectie sunt axate pe: 

1. Protectia lucratorilor printr-un proiect conservativ, echipamente testate 

corespunzator si metode simple de pregatire a combustibilului; 

2. Protectia radiologica adecvata a lucratorilor cu ajutorul echipamentelor de 

monitorizare a zonei si a personalului; 

3. Pregatirea personalului implicat in exploatarea DICA, in conformitate cu 

functiile acestuia, punandu-se accent pe calitatea muncii, protectia radiologica, 

gestionarea evenimentelor anormale si recuperarea in urma accidentelor de baza de 

proiect; 

4. Planificarea lucrului in zonele in care este prezenta radioactivitate; 

5. Reducerea timpului de expunere; 

6. Mentinerea unei distante de siguranta fata de echipamentul care contine 

combustibil ars, cu maximizarea controlului echipamentelor, ca de exemplu 

efectuarea de la distanta a operatiilor de incarcare la SICA si la modulul de stocare; 

7. Ecranarea eficienta a radiatiilor gamma si a neutronilor la SICA, 

containerul de transfer si modulul de stocare; 

8. Decontaminarea echipamentului si a zonelor conform procedurilor de 

decontaminare; 

9. Prevederea unei ventilari adecvate a zonelor de lucru si reducerea la 

minimum a extinderii contaminarii. 

Stabilirea obiectivelor si tendintelor ALARA pentru activitatile DICA este 

descrisa in documentatia privind programul ALARA pentru CNE Cernavoda. 

 

Asigurarea protectiei contra radiatiilor 

DICA Cernavoda se caracterizeaza printr-un inalt grad de integritate a 

barierelor de confinare a materialelor radioactive asigurata prin utilizarea a doua 

bariere de confinare: cosul cu combustibil si cilindrul de stocare. 
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Cosul cu combustibil este confectionat din otel inoxidabil, functioneaza 

nepresurizat si este stocat intr-o atmosfera de aer uscat. Deoarece combustibilul 

este uscat inainte de inchiderea cosului, iar aerul din interiorul acestuia este uscat, 

structurile interne ale cosului nu sunt supuse coroziunii. 

Cilindrul de stocare este o structura din otel carbon, proiectat sa reziste 

impotriva degradarii. Acesta este protejat in intregime la coroziune prin aplicarea, 

in timpul fabricarii, a unui strat de zinc, rezistent la coroziune. 

De asemenea, cilindrul de stocare este protejat la ploaie de catre modulul de 

stocare, iar datorita faptului ca este incalzit in interior, rata de coroziune a 

suprafetelor datorita mediului ambiant este redusa. 

Analizele arata ca, pentru o perioada de lucru de 50 de ani, coroziunea 

cilindrului de stocare ar fi sub valoarea limita acceptabila (1,6 mm pentru grosimea 

de 9,5 mm a peretelui cilindrului), chiar daca acesta nu ar fi protejat. 

Liniile de ventilare si de drenaj ale cilindrului de stocare sunt, de asemenea, 

protejate impotriva coroziunii prin utilizarea unor tevi acoperite cu un strat 

rezistent la coroziune puternica, in apropierea cilindrului de stocare, si a unor tevi 

de otel inox in portiunea exterioara a liniilor. 
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Debitul dozei de proiect si valori masurate la echipamentele si structurile DICA 

 

 
Gard 2,5 µSv/h <0,5 µSv/h 

 

Modulul de stocare este ecranat in partea laterala cu un perete de beton de 

grosime minima 96,5 cm. In partea superioara a modulului, ecranul de beton are 

107 cm grosime, iar in portiunile ingrosate ale gurilor de aer de admisie si de 

evacuare, grosimea betonului este de 225 cm (pe 50% din suprafata frontala a 

modulului).  

Datorita gradului de ardere scazut al combustibilului CANDU si a 

continutului relativ ridicat de elemente usoare in betonul obisnuit, neutronii sunt 

complet ecranati de catre beton. 

In ceea ce priveste zonarea nucleara la DICA, zona modulelor propriu-

zise este considerata zona II, intrucat exista posibilitatea mica de contaminare 

in timpul anumitor manevre. Cand se deschide un cilindru care contine cos cu 

combustibil ars, zona II devine temporar zona I. 

In regim normal de lucru se vor manipula numai surse inchise. S-a prevazut 

un Corp de Acces pentru accesul in depozit. Un monitor portabil de contaminare a 

personalului este disponibil in Corpul de Acces, pentru a detecta contaminarile 

accidentale. 

Pentru a preveni raspandirea eventualei contaminari, au fost prevazute o 

serie de masuri: 

 executarea operatiei de transfer a combustibilului ars la DICA numai pe 

timpul zilei si in conditii meteo favorabile 

 verificarea, dupa fiecare incarcare, a zonei de contact dintre containerul de 

transfer si cilindrul de stocare 

 decontaminarea conform procedurilor centralei 

 izolarea sistemului de drenaj al platformei de stocare. 

In situatii de contaminari accidentale, se vor aplica, dupa caz, procedurile 

CNE specifice pentru astfel de situatii. 
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In timpul operatiilor de stocare, exista perioade tranzitorii extrem de scurte 

(mai putin de un minut la fiecare operatie de incarcare) in care dopul unui cilindru 

de stocare este ridicat si deplasat lateral pentru a permite instalarea containerului 

de transfer peste acel cilindru, pentru depozitarea unui cos cu combustibil (dopul 

este deplasat in sens invers si reinstalat pe cilindru dupa depozitare). In aceste 

scurte perioade, debitul de doza de radiatie tranzitorie in vecinatatea modulului 

depaseste valoarea normala de proiect. In acest caz, contributia retroimprastierii 

datorita aerului inconjurator (efect “sky shine”) este mai importanta decat 

contributia radiatiei directe prin betonul de ecranare. 
 

 

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului 

IV.5.1. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice 

In timpul constructiei 

Sursele de poluare a solului in faza de constructie sunt reprezentate de: 

 tehnologiile de constructie propriu-zise; 

 utilajele terasiere si cele de transport; 

 activitatea umana. 

 

Tehnologiile de constructie propriu-zise 

Executia lucrarilor de extindere a obiectivului, constituie principalele tipuri 

de activitati cu impact direct asupra solului si subsolului. 

O executie neingrijita a lucrarilor poate antrena pierderi de materiale si 

poluanti (ex: pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de 

constructii si transport) care pot migra in sol. 

Depozitele de sol pot fi antrenate de apa meteorica si vant. Ca urmare a 

precipitatiilor, scurgerile de suprafata spala si antreneaza fractiuni de material sau 

mase de pamant. 

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, 

agregate etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii 

de constructie, emisii care se pot depune pe sol si pot fi antrenate de apele 

meteorice. 

 

Utilajele terasiere si de transport 

Modul de lucru, vechimea utilajelor si starea lor tehnica sunt elemente care 

pot provoca in timpul constructiei poluari ale solului si subsolului. 

Principalii poluanti sunt motorina si uleiurile arse.  

Acestea pot ajunge sa afecteze calitatea solului si subsolului prin: 

 pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si 

utilajele implicate in lucrarile de constructie; 

 repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei in spatii neamenajate; 

 stocarea motorinei sau a uleiurilor arse in depozite sau recipiente improprii. 
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Traficul greu, specific perioadei de constructie, determina diverse emisii de 

substante poluante in atmosfera (NOx, CO, SOx - caracteristice motorinei - 

particule in suspensie etc.). De asemenea, vor fi si particule rezultate prin frecare si 

uzura (din calea de rulare, din pneuri). Atmosfera este si ea spalata de ploi astfel 

incat poluantii din aer sunt transferati catre ceilalti factori de mediu (apa de 

suprafata si subterana, sol, etc.). 

 

Activitatea umana 

Activitatea salariatilor ce desfasoara lucrarile de constructie este la randul ei 

generatoare de poluanti cu impact asupra solului, deoarece: 

 produce deseuri menajere care, depozitate in locuri necorespunzatoare pot fi 

antrenate de ape si pot sa afecteze solul si subsolul; 

 manipularea neglijenta a materialelor de constructie si depozitarea acestora 

in locuri de unde pot fi antrenate in sol si subsol; 

Intensitatea impactului prafului asupra solului depinde de mai multi factori 

printre care: apropierea de sursele majore producatoare de praf, directia vanturilor 

dominante. 

Poluarea cu praf nu are efect negativ de durata asupra solului.  

Impactul pe care il poate avea activitatea de constructie a obiectivului asupra 

solului si subsolului va avea o perioada limitata in timp. 

Dupa adoptarea tuturor masurilor de reducere a impactului se va inregistra 

insa impact rezidual in cazul suprafetelor de sol ocupate definitiv de constructii 

(schimbarea definitiva a destinatiei ). 

 

In timpul functionarii 

Sursa de poluare a solului, subsolului si apelor freatice este reprezentata de 

apele provenite din precipitatii cazute pe amplasamentul depozitului si apele 

rezultate din spalarea platformei (care pot contine inclusiv scurgeri accidentale 

provenite de la autotransportatoarele cosurilor de combustibil ars), in cazul in care 

acestea nu sunt preluate de catre rigolele de beton si gurile de scurgere, sau in 

cazul aparitiei de probleme ale integritatii retelei de preluare a acestor ape care pot 

duce la scurgeri accidentale in sol/subsol. 

 

IV.5.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului 

Privitor la colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul DICA care pot 

polua solul/subsolul si apele freatice masurile constructive ale sistemului de 

preluare a acestor ape asigura preluarea in siguranta a apelor meterorice, fara 

posibilitatea poluarii solului /subsolului, confrom precizarilor urmatoare. 

Caminul colector impreuna cu rigola sunt capabile sa colecteze si sa retina 

volumul maxim de apa, rezultat din 24 ore de ploaie cu perioada de revenire de 5 

ani, de pe platforma aferenta modulelor intre care se amplaseaza. Aceasta masura 

de protectie asigura un interval de timp suficient pentru verificarea apei astfel 
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retinute si evacuarea ei in consecinta, fara a permite imprastierea apei fara 

controlul starii sale de contaminare. 

In timpul unei campanii de depozitare a combustibilului iradiat, vana din 

caminul de vane aferent modulului care se incarca este pe pozitia inchis, pentru a 

se putea retine apele provenite din precipitatiile cazute pe platforma aferenta. 

Din caminul colector se iau probe de apa pentru verificarea eventualei 

contaminari radioactive.  

In cazul in care apa colectata, rezultata din precipitatiile cazute pe 

platforma, este contaminata radioactiv, este incarcata in cisterne si transportata la 

CNE unde este preluata de sistemul de deseuri radioactive lichide. 

Daca aceasta apa nu este contaminata radioactiv, vana din caminul de 

vane se deschide, iar apa colectata se evacueaza gravitational in colectorul de 

canalizare a apelor provenite din precipitatiile cazute pe platforma DICA. 

Pentru a impiedica exfiltratiile din rigole si camin a apelor colectate, 

eventual contaminate radioactiv, acestea vor fi protejate hidrofug. 

Intre campaniile de depozitare, vana se pune pe pozitia deschis, numai dupa 

confirmarea lipsei contaminarii platformei. 

Pentru controlul calitatii si nivelului apei din panza freatica pe platforma 

aferenta DICA s-au amplasat 4 (patru) puturi forate (puturi piezometrice). Forajele 

au fost executate de polietilena de inalta densitate PEHD, PE80, fiind alcatuite 

dintr-o coloana de protectie cu D ext. 400x22,8 mm si o coloana filtranta cu Dext. 

110x6,3 mm la adancimea de cca 14 m. 

 

 

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

IV.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) este situat intr-o zona 

industriala (platforma CNE Cernavoda), la o distanta de peste 1,8 km fata de cea 

mai apropiata arie naturala protejata desemnata pentru protectia speciilor si a 

habitatelor cu valoare conservativa ridicata.  

Amplasarea obiectivului in apropierea Unitatilor U1 si U2 reduce riscurile 

ce rezulta din transportul materialului cu potential de contaminare radiologica 

(combustibilul ars) catre alte locatii, situate in afara CNE Cernavoda.  

 

IV.6.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, 

monumentelor naturii şi ariilor protejate 

 Intrucat functionarea normala a DICA nu conduce la evacuari de materiale 

radioactive sau neradioactive in aer, apa sau la nivelul solului se poate aprecia ca 

respectivul obiectiv nu va afecta ecosistemele terestre si acvatice din zona studiata 

(Documentatie tehnica necesara obtinerii autorizatiei de mediu pentru functionarea 

DICA, CITON, 2003) 

Gurile de intrare si iesire a aerului cu care este prevazut modulul de stocare 

MACSTOR sunt acoperite cu gratare pentru a preveni intrarea pasarilor si 
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mamiferelor. Gardul de protectie exterior care impiedica intrarea vertebratelor 

terestre de talie mare, in zona de stocare si la 4m de gardul de securitate 

(Documentatie tehnica necesara obtinerii autorizatiei de mediu pentru functionarea 

DICA, CITON, 2003). 

 

 

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

IV.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de 

aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone 

asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional 

etc. 

În jurul fiecărei unităţi nucleare sunt instituite: 

 zonă de excludere cu raza de 1 km – în care nu sunt admise alte activităţi 

decât cele desfăşurate în cadrul CNE Cernavoda,  

 zonă cu populaţie redusă – cu raza de la 1 până la 2 km faţă de obiectivul 

nuclear 

Cele mai apropiate localităti din zona de influentă a CNE-Cernavodă în 

ansamblu, sunt: 

 oraşul Cernavodă cu o populatie de 16.143 locuitori recenzată la nivelul 

anului 2011 – situat la cca. 1,6 km NV fată de platforma CNE-Cernavodă 

 satul Ştefan cel Mare cu o populatie de cca. 573 locuitori la nivelul anului 

2002 – situat la cca. 2 km SE de CNE-Cernavodă. 

Aval de deversarea în Dunăre a apei de răcire de la CNE-Cernavodă sunt 

situate localitătile Seimeni (cca. 2,4 km), Dunărea (cca. 8,5 km), Capidava (cca. 15 

km) şi Topalu (cca. 22 km). 
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Din consultarea Planului Urbanistic General al oraşului Cernavodă, 

Serverului cartografic pentru patrimoniul cultural national - administrat de 

Institutul National al Patrimoniului - Directia Cercetare, Evidentă a Patrimoniului 

Cultural Mobil, Intangibil şi Digital Bucureşti, precum şi a Legii nr. 5/2000 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone 

protejate, s-a constatat că platforma CNE Cernavodă este amplasată într-o zonă cu 

o concentrare în teritoriu a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes 

national – oraş Cernavodă, comunele Mircea Vodă şi Topalu. 

Cele mai apropiate sunt siturile arheologice de la Axiopolis – cca 2,6 km 

VSV, aşezarea medievală Dealu Viforului - cca 3,6 km VSV şi Valul de piatră de 

la Cernavodă – cca. 2,7 km VSV , respectiv Podul "Inginer Anghel Saligny" – cca. 

3,8 km VNV fată de instalatia CTRF. 

Având în vedere localizarea Proiectului în incinta CNE Cernavodă se poate 

estima că extinderea DICA nu va avea un impact asupra localitătilor şi respectiv 

asupra patrimoniului istoric şi cultural din zonă. 
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IV.7.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi 

a obiectivelor protejate şi/sau de interes public 

Nu sunt necesare masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului 

asupra obiectivelor protejate şi/sau de interes public deoarece proiectul este 

amplasat in cadrul incintei CNE Cernavoda. 

Mai mult, în jurul fiecărei unităţi nucleare sunt instituite zona de excludere si 

zona cu populatie redusa pentru care sunt impuse restrictii cu privire la 

desfasurarea activitatilor, astfel proiectul nu poate avea impact asupra obiectivelor 

protejate şi/sau de interes public, in conditiile operarii la parametrii proiectati. 

Sistemele şi măsurile de prevenire şi control ale emisiilor în atmosferă şi în 

mediul acvatic, precum si sistemele de management al deşeurilor şi al substantelor 

periculoase prevăzute pentru proiect sunt incluse în sistemul de management de 

mediu al CNE Cernavodă, asigurându-se astfel conditiile şi cerintele legale 

autorizate pentru protectia aşezărilor umane şi a altor obiective protejate şi/sau de 

interes public din zonă. 

In functionarea normala a DICA singura cale de expunere a unui individ 

care locuieste la limita zonei de excludere a amplasamentului CNE Cernavoda este 

iradierea externa. 

Ingestia sau inhalarea substantelor radioactive nu este posibila decat daca 

aceste substante ajung in mediu. Metoda de stocare propusa se caracterizeaza prin 

absenta oricarei scurgeri de material radioactiv in mediu in timpul exploatarii 

normale a obiectivului. 

Debitul dozei de radiatii tinand cont de toate modalitatile de imprastiere, in 

vecinatatea modulelor de stocare si pana la limita zonei de excludere a 

amplasamentului Cernavoda, au fost calculate cu ajutorul codului MCNP-4b. 

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator. 

Debitul dozei gamma la diferite distante fata de depozitul de stocare 

 



 

Sediu: Agigea, Al. Gorunului, nr. 7 

CUI: RO13758156, J13/818/2001 

Registrul National al Elaboratorilor de 

Studii pentru Protectia Mediului nr. 111 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2008 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Extinderea amplasamentului Depozitului 

Intermediar  de Combustibil Ars si continuarea  

construirii modulelor tip MACSTOR 400 
Contract nr. 1378/28.12.2015 

Act Aditional nr. 1 / 2016  
 

Pagina 141 din 210 

 

Pentru distante mai mici de 50 m fata de modulele de stocare au fost 

estimate debitele de doza de-a lungul a patru directii, in tabel fiind prezentate 

valorile maxime (pe directia W). La distante mai mari valorile debitului dozei sunt 

in general independente de directie (la o distanta data), si de aceea s-a calculat 

media diferitelor directii pentru o raza data. 

Valoarea medie a dozei gamma integrate masurata cu ajutorul dozimetrelor 

termoluminiscente de mediu amplasate in cele 12 locatii de monitorizare de pe 

gardul de protectie al DICA, in perioada 2004-2014 a fost de 0.084μSv/h (pentru 

locatiile de fond amplasate la 25 de km, valoarea medie a dozei gamma integrate a 

fost de 0.0999 μSv/h pentru ADB-01 - Topalu si 0.1062 μSv/h pentru ADB-02 

Deleni). 

Din analiza rezultatelor se constata urmatoarele: 

a) Valorile debitului dozei la limita amplasamentului sunt cu mai multe 

ordine de marime mai mici decat fondul natural de radiatii si in consecinta, nu pot 

fi masurate. De asemenea, aceste valori sunt mult mai mici decat limita impusa de 

CNCAN pentru DICA Cernavoda (50 μSv/an). 

b) La distante mai mari de 250 m fata de platforma de stocare, este posibila 

stationarea permanenta a persoanelor, fara a fi depasita limita de doza impusa de 

CNCAN pentru DICA Cernavoda (50 μSv/an). 

In consecinta, este de asteptat ca valorile reale ale debitelor de doza la 

diferite distante fata de DICA Cernavoda sa fie mai mici decat cele estimate. 

Pentru a confirma acest rationament, la DICA Cernavoda, dupa încarcarea 

primului modul s-au efectuat masuratori de debit de doza la gardul incintei; de 

asemenea, masuratorile vor fi efectuate periodic în timpul programului de stocare a 

combustibilului. În functie de rezultatele masuratorilor, se vor lua masurile 

necesare privind durata de stationare a persoanelor la distante mai mici de 250 m 

fata de DICA. 

Incepand cu anul 2003 obiectivul DICA a fost inclus in programul de 

monitorizare a radioactivitatii mediului la CNE Cernavoda. Valoarea medie a 

debitului de doza gamma masurat in cele 12 puncte in care sunt amplasate 

dozimetre termoluminiscente de mediu a fost pentru perioada 2003-2014 mai mica 

de 0.1 μSv/h, valoare comparabila cu valorile de fond masurate la distante mai 

mari de 25 km. 

 

 

IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament 

IV.8.1. Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate 

In timpul constructiei 

Principalele tipuri si categorii de deseuri ce pot rezulta in faza de constructie 

sunt deseuri comune, similare celor care rezulta ca urmare a lucrarilor de 

constructii  montaj  pentru  obiective  industriale obisnuite, şi deşeuri similare celor  
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municipale, si sunt reprezentate de: 

 deseuri de materiale de constructii:  

 beton (17 01 01) 

 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele decât 

cele specificate la 17 01 06 (17 01 07) 

 fier si otel (17 04 05) 

 deseuri metalice (17 04 07) 

 deşeuri de lemn (17 02 01) 

 materiale plastice (17 02 03) 

 pământ contaminat de scurgerile de motorină, uleiuri, etc. (17 05 03*) 

 pământ si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03* (17 05 04) 

 pământ fertil şi roci rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si 

platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. (17 05 05) 

 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 (cu continut de 

azbest) şi 17 06 03 (constand din sau continand substante periculoase) (17 06 

04) 

 uleiuri uzate: 

 Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere (13 

02 05*) 

 Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere (13 02 08*) 

 anvelope scoase din uz (16 01 03) 

 baterii cu plumb (16 06 01*) 

 Absorbanti, materiale filtrante (materiale de lustruire, îmbracaminte de 

protecţie contaminată cu substanţe periculoase) (15 02 02*) 

 Materiale de lustruire şi îmbracaminte de protecţie, altele decât cele 

specificate la 15 02 02 (15 02 03) 

 Deseri de ambalaje: 

 ambalaje de hartie şi carton (15 01 01) 

 deseuri de ambalaje de materiale plastice (15 01 02) 

 Ambalaje de lemn (15 01 03) 

 Ambalaje de materiale compozite (15 01 05) 

 ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe 

periculoase (15 01 10*) 

 deseuri reutilizabile/reciclabile: deseuri de hartie si carton (20 01 01 - din 

activitati administrative, de birou), deseuri de sticla (20 01 02), materiale 

plastice (20 01 39), metale (20 01 40), pentru care se recomanda colectarea 

si depozitarea separata, in recipiente adecvate, special destinate, urmand a fi 

predate catre societati autorizate, in vederea valorificarii. 

 deseuri menajere (20 03 01 - deşeuri municipale amestecate), generate din 

activitatea personalului  

Nu se evidentiaza activitati de executie in urma carora sa rezulte deseuri care 

ar reprezenta un pericol potential pentru populatie si mediul inconjurator. 
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În condiţiile respectării procedurilor CNE Cernavodă, în această etapă nu se 

vor genera deşeuri radioactive sau cu potenţial de contaminare radiologică. 

 

In timpul functionarii 

Insasi obiectivul DICA reprezinta solutia de gestionare a deseurilor 

radioactive produse de la functionarea Unitatilor 1 si 2 ale CNE Cernavoda prin 

stocarea intermediara a acestor deseuri. 

Ca urmare a operarii DICA referitor la deseurile radioactive, putem face 

urmatoarele precizari: 

 Deseuri lichide potential radioactive - la DICA se pot genera deseuri 

lichide potential radioactive (provenite de la decontaminarea prin spalare a 

containerului de transfer, trailerului) care se gestioneaza in sistemele 

centralei. 

 Deseuri gazoase radioactive - Evacuari radioactive ar putea apare numai in 

cazul unor evenimente cum ar fi: 

a) ruperea tecii unui element combustibil 

Daca elementul de combustibil defect este deja stocat intr-un modul, 

prezenta barierelor de confinare (cosul si incinta de stocare) impiedica o 

eventuala eliberare de produsi radioactivi. 

b) degajari din cos 

Cosul este sudat si etanseitatea asigurata; pana in prezent nu s-au 

detectat degajari din cos la obiectivele CANDU in exploatare. Oricum, 

confinarea este asigurata de cealalta bariera (cilindrul de stocare). In 

consecinta, probabilitatea de producere a degajarilor gazoase este foarte 

scazuta, unitatea de stocare fiind asigurata fata de mediul ambiant prin 

urmatoarele bariere ingineresti: 

- cosul de stocare; 

- cilindrul de stocare. 

 Deseuri solide radioactive - In timpul stocarii, pentru monitorizarea anuala 

a cilindrilor de stocare se foloseste cate un filtru pentru retinerea particulelor 

si unul cu carbune activ pentru retinerea iodului, pentru fiecare cilindru de 

stocare. Aceste filtre, care reprezinta numai cativa cm3 de deseuri / incinta / 

an, nu vor fi in mod normal contaminate. Avand in vedere sursa prelevarii, 

sunt considerate deseuri slab-active si sunt tratate conform procedurilor CNE 

Cernavoda. 

De asemenea, in categoria deseurilor solide slab active intra si 

materialele utilizate in cazul unei eventuale decontaminari a containerului de 

transfer sau modulului de stocare. 

 

Experienta de exploatare acumulata la toate depozitele AECL de tip DICA 

de la centralele CANDU 6 in ultimii zeci de ani, precum si la DICA Cernavoda in 

cei treisprezece ani de exploatare, confirma faptul ca deseurile produse in timpul 
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activitatilor de manipulare a combustibilului iradiat sunt in cantitate mica si nu 

afecteaza semnificativ cantitatea generala de deseuri produsa de CNE. 

De exemplu, analiza probelor prelevate de la intrarea in exploatare a 

primului modul si pana la sfarsitul anului 2014 din toti cilindrii de la modulele de 

stocare 1÷5 si din cei 7 cilindri ai modulului 6 (umpluti in campania 2014) a 

indicat ca nici un radionuclid dintre produsii de fisiune sau activare nu a fost 

semnalat in aerul din cilindrii de stocare. 

 

IV.8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor 

In timpul constructiei 

In vederea asigurarii unui management adecvat, pentru gestionea deseurilor 

in timpul lucrarilor de constructii, in cadrul organizarii de santier se vor respecta pe 

langa prevederile legale referitoare efectiv la gestionarea deseurilor, si 

urmatoarele: 

 procedurile CNE Cernavodă  

 procedurile speciale pentru proiect  

 măsurile de prevenire şi/sau reducere a scurgerilor accidentale 

 procedurile de management a deşeurilor rezultate din activităţile de 

construcţii-montaj,  

 activităţile de întreţinere periodică a utilajelor şi vehiculelor,  

 manipularea corespunzătoare şi stocarea combustibililor şi materialelor.  

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 

privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru 

categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile. 

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii 

corespunzătoare a deşeurilor industriale neradioactive generate în perioada de 

realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, 

eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate şi autorizate.  

Pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, 

respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile pe depozite de deşeuri inerte 

sau de deşeuri periculoase, se vor contracta de catre prestator firme specializate şi 

autorizate. 

Prestatorul lucrarilor de constructii / montaj va fi obligat sa facă colectarea 

separată a tuturor deşeurilor generate funcţie de natura materialelor şi de 

posibilitatile de refolosire /valorificare, precum şi funcţie de gradul de contaminare 

sau nu cu substanţe periculoase, astfel vor fi colectate urmatoarele categorii de 

deseuri: 

 deşeuri reciclabile / deşeuri nereciclabile 

 deşeuri nepericuloase / deşeuri periculoase. 

Responsabilitatea gestionarii corespunzătoare a deşeurilor este in 

conformitate cu legislatia in vigoare. 
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Deşeurile din construcţii se vor gestiona conform prevederilor legale 

specifice, evitându-se depozitarea temporară în spaţiile aferente organizării de 

şantier. 

Depozitarea temporară a deşeurilor generate în etapa de construcţie/montaj 

şi eliminarea acestora se va face conform procedurilor interne ale CNE Cernavodă 

şi legislaţiei aplicabile, numai în spaţii special amenajate în acest scop. 

 

In timpul functionarii 

Privitor la modul de gospodarire a deseurilor slab radioactive rezultate ca 

urmare a operarii DICA, putem face urmatoarele precizari: 

 Deseuri lichide potential radioactive - se gestioneaza in sistemele 

centralei. 

 Deseuri gazoase radioactive – in cazul aparitiei de evacuari radioactive 

numai in cazul unor evenimente cum ar fi: 

a) ruperea tecii unui element combustibil - prezenta barierelor de 

confinare (cosul si incinta de stocare) impiedica o eventuala eliberare de 

produsi radioactivi, daca elementul de combustibil defect este deja stocat 

intr-un modul. 

b) degajari din cos – etanseitatea este asigurata constructiv prin sudare, iar 

confinarea este asigurata de cealalta bariera (cilindrul de stocare). In 

consecinta, probabilitatea de producere a degajarilor gazoase este foarte 

scazuta, unitatea de stocare fiind asigurata fata de mediul ambiant prin 

urmatoarele bariere ingineresti: 

-  cosul de stocare; 

-  cilindrul de stocare. 

 Deseuri solide radioactive – deseurile radioactive solide care rezulta in 

cadrul procesului de pregatire a containerului de transfer in vederea amplasarii 

lui pe autotransportor, precum si in urma unei eventuale decontaminari a 

containerului de transfer sau a modulului de stocare, se colecteaza intr-un 

container de tip A. Pentru transportarea containerului cu deseuri inapoi la 

Unitatea 1, respectiv la Unitatea 2, se vor respecta prevederile procedurii 

specifice. Tratarea acestor deseuri este identica cu tratarea celorlalte deseuri 

solide slab active rezultate din functionarea centralei. 

 

Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive (DIDR) este destinat 

stocării pe termen limitat a deşeurilor solide slab şi mediu active precondiţionate 

(separate şi compactate) rezultate ca urmare a funcţionării normale sau în situaţii de 

accident a CNE Cernavodă. Depozitul, amplasat în interiorul gardului de protecţie 

fizică al amplasamentului centralei, asigură stocarea deşeurilor solide, cu excepţia 

răşinilor ionice uzate, a barelor de reactivitate şi a combustibilului uzat. 

Depozitul Intermediar preia continuu deşeurile produse pe amplasamentul 

CNE Cernavodă, urmând ca, după o perioadă de stocare în care doza de radiaţii se 
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reduce considerabil prin dezintegrare, acestea să fie preluate şi transferate la 

Depozitul Final de Deşeuri Slab şi Mediu Active (DFDSMA). 

 

Analiza spatiului necesar pentru acomodarea capacitatii de stocare 

suplimentara determinata pentru unitatile U1, U2, U3 si U4, doua cicluri de 

functionare, in ipoteza finalizarii Depozitului Geologic Final in anul 2060.  

Referitor la depozitarea combustibilului ars de la Unitatile 1 si 2 ale CNE in 

DICA, in vederea depozitarii definitive a deseurilor inalt active, constituite in cea 

mai mare parte din combustibilul nuclear uzat (considerat in Romania deseu 

radioactiv), Romania are in vedere construirea unui depozit geologic de mare 

adancime, pana in anul 2060.  

La baza acestei alegeri a stat faptul ca, in plan international, dupa 30 ani de 

cercetare, s-a demonstrat in mod suficient ca depozitarea geologica reprezinta, in 

prezent, optiunea cea mai sigura si mai durabila in ceea ce priveste gospodarirea pe 

termen lung a deseurilor de inalta activitate si a combustibilului nuclear uzat. 

Plecand de la ipoteza ca Depozitului Geologic va fi finalizat in anul 2060, si 

luand in considerare ritmul de producere al combustibilului ars, pe perioada celor 

doua cicluri de viata ale U1, U2, eventual U3 si U4, se poate constata ca o parte din 

combustibilul uzat depozitat in DICA va putea fi transferat in Depozitul Geologic 

Final. 

 

 

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

IV.9.1. Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau 

produse 

Substantele din aceasta categorie folosite in timpul lucrarilor de constructie 

sunt de natura vopselelor, combustibilului folosit de mijloace transport / utilaje, 

oxigenul si acetilena pentru suduri. 

In perioada de operare la DICA nu sunt folosite substante toxice si 

periculoase. 

 

IV.9.2. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a 

sănătăţii populaţiei 

In cazul aparitiei unor astfel de substante, acestea se vor depozita in spatii 

special amenajate, cu respectarea normelor in vigoare. 

Conform procedurilor CNE Cernavodă, produsele chimice se păstrează în 

ambalajele producătorului, existând cerinţe procedurate ca, atât la comandă cât şi 

la recepţie şi inspecţii periodice, să se urmărească integritatea şi etanşeitatea 

ambalajelor, etichetarea corectă cu informaţii asupra denumirii corecte a 

produsului, marca fabricii şi denumirea fabricantului, data fabricaţiei, termenul de 

garanţie, date strict necesare pentru evitarea pericolelor chimice, de prim ajutor, 
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de îndepărtare a produselor reziduale şi unde este cazul restricţii de utilizarea 

produsului. 

Utilizarea substanţelor chimice, în special a celor toxice şi periculoase se 

efectuează cu echipamente şi dotări privind securitatea muncii conform 

normativelor în vigoare. Personalul care manipulează, depozitează, transportă şi 

utilizează substanţele chimice este instruit pentru aceste activităţi conform 

legislaţiei în vigoare şi sarcinilor specifice descrise prin Fişa Postului. 

Produsele de natură chimică sunt stocate în spaţiile temporare aprobate 

conform procedurii interne privind alocarea acestor facilităţi pentru contractori 

(Manuale de operare: Manipularea şi depozitarea substanţelor chimice, cod 

03410-OM-SM-1-22; Administare produse chimice cod, OM94000). Diversitatea şi 

cantitatea aprobată pentru aceste produse vor fi la limita necesară utilizării pe 

termen limitat şi redus ca timp. 

Avand in vedere ca nu se folosesc substante toxice si periculoase in perioada 

de operare pe amplasamentul DICA, nu sunt necesare masuri de gospodarire a 

acestora.  

 

 

IV.10. Surse de poluanţi in caz de accidente / incidente (inclusiv 

nucleare) 

a)  Modulele de stocare intermediara uscata sunt proiectate sa 

functioneze in conditii sigure atat in timpul exploatarii normale, cat si in cazul 

unor evenimente postulate, generate de fenomene naturale, activitati umane 

exterioare obiectivului, defectiuni aleatoare ale echipamentelor precum si 

erori umane.  

Aceste evenimente credibile (frecventa de aparitie este mai mare decat 10-6/ 

an), care ar putea avea consecinte asupra personalului, populatiei si mediului sunt 

denumite Evenimente de Baza de Proiect (EBP).  

In continuare sunt prezentate pe scurt o serie de evenimente din categoria 

EBP si consecintele lor. Aceasta analiza face obiectul studiilor de specialitate 

privind securitatea nucleara, Raportul preliminar de securitate nucleara - 79D-

01320-RPS-04, rev. 5, August 2015 demonstrand ca proiectul DICA Cernavoda 

este sigur in conditiile setului de EBP postulate.  

Avand in vedere ca extinderea amplasamentului DICA se face in conditii 

similare, in cadrul amplasamentului extins, conform precizarilor din prezentul 

Memoriu, iar modulele MACSTOR 400 difera de modulele MACSTOR 200 prin 

capacitatea dubla de stocare a combustibilului uzat si prin cresterea 

corespunzatoare a dimensiunilor modului, folosindu-se aceleasi materiale de 

constructie si acelasi principiu de proiectare si constructie, se estimeaza ca nu 

exista nicio modificare a concluziilor Raportului preliminar de securitate nucleara - 

79D-01320-RPS-04, rev. 5, August 2015. 
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Dozele incasate de operatori si de populatia stabila in conditiile EBP au 

fost estimate la valori mult sub limitele permise, in consecinta, impactul 

asupra personalului, publicului si mediului exterior este neglijabil. 

 

Evenimente cauzate de fenomene naturale 

Fenomenele naturale care ar putea afecta modulele de stocare MACSTOR de 

pe amplasamentul DICA sunt: 

 fenomene meteorologice severe (vanturi puternice, fulgere, tornade, inclusiv 

proiectile provocate de tornade) 

 inundatii 

 cutremure 

 incendii. 

 

In conformitate cu Raportul preliminar de securitate nucleara - 79D-01320-

RPS-04, rev. 5, August 2015, Cap. 8. ANALIZE DE ACCIDENT, pag. 8-10: 

„fenomenele meteorologice severe au frecvente de producere atat de mici incat pot 

fi considerate neglijabile pentru amplasamentul DICA Cernavoda.” 

Modulele de stocare din proiectul DICA Cernavoda sunt protejate fata de 

aceste fenomene meteorologice, deoarece prin proiectul de referinta au fost 

concepute pentru a rezista la fenomene mult mai severe decat cele care pot 

interveni la Cernavoda. 

 

Privitor la vijelii si tornade, valoarea de proiect a rezistentei la vant a 

modulelor de stocare este semnificativ mai mare decat presiunea maxima 

exercitata de vant caracteristica amplasamentului Cernavoda. 

In aceste conditii se estimeaza ca factorii de mediu nu vor fi afectati de 

functionarea proiectului ca urmare a producerii unor astfel de fenomene. 

 

Privitor la fulgere, poate fi precizat ca inaltimea de la nivelul depozitului 

DICA in raport cu constructiile din jur este foarte mica, deci sansa de a fi lovit de 

fulger este redusa. Totusi in cazul in care in zona modulelor ar ajunge fulgere, 

energia acestora ar fi disipata prin sistemele de legare la pamant si paratrasnet, 

modulele de stocare fiind protejate in acest sens. Astfel, fulgerele vor fi captate 

prin bare cu rol de paratrasnet instalate pe parapeti, iar curentii indusi vor fi 

directionati catre pamant prin cabluri de impamantare dimensionate corespunzator. 

In aceste conditii se estimeaza ca factorii de mediu nu vor fi afectati de 

functionarea proiectului ca urmare a producerii unor astfel de fenomene. 

 

Privitor la inundatii se pot face urmatoarele precizari:  

• In timpul re-evaluarii marginii de securitate, a fost reverificata si confirmata 

protectia amplasamentului CNE Cernavoda, inclusiv a amplasamentului 

DICA, la inundatii. 
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• Raportat la nivelul Marii Baltice, nivelul de inundare luat ca baza de proiect 

pentru CNE Cernavoda a fost considerat de 14,13 MMB, cu probabilitatea 

de a fi atins o data la 10.000 de ani. DICA a fost proiectat la aceasta 

inundatie prin amplasarea platformei de stocare la cota 16,00 mdMB si a 

fundatiei modulelor de stocare la 16,30 mdMB. Gurile de intrare a aerului in 

module sunt la cca 1 m inaltime fata de baza modulului, in consecinta 

Inundatia de Baza de Proiect nu va avea implicatii asupra securitatii 

DICA. 
• Inundaţiile datorate viiturilor naturale sau ruperii barajelor din amonte nu 

ating cota la care este amplasat DICA. 

In aceste conditii se estimeaza ca factorii de mediu nu vor fi afectati de 

functionarea proiectului ca urmare a producerii unor astfel de fenomene. 

 

Cutremure 

Proiectul DICA prevede măsuri pentru evitarea şi/sau limitarea efectelor 

negative ale unui seism asupra obiectivului, precum şi asupra mediului (structurile 

de stocare şi echipamentele de manipulare sunt calificate la seism) 

Structura modulelor de stocare este calificata la DBE - Cutremurul de Baza 

de Proiect. In cadrul Raportului preliminar de securitate nucleara - 79D-01320-

RPS-04, rev. 5, August 2015 a fost analizata si confirmata adaptabilitatea 

proiectelor de referinta (pentru modulul de stocare) la conditiile specifice 

cutremurului de nivel DBE la Cernavoda. 

De asemenea, evaluarea marjei de proiectare la seism efectuata dupa 

accidentul de la Fukushima, ca parte a “stress tests” a demonstrat ca obiectivul 

DICA poate rezista unui cutremur ce corespunde unui acceleratii orizontale la 

nivelul solului de 0.4g fara impact asupra integritatii structurale sau a racirii 

combustibilului ars depozitat. 

In aceste conditii se estimeaza ca factorii de mediu nu vor fi afectati de 

functionarea proiectului ca urmare a producerii unui astfel de seism. 

 

Explozii / incendii din exterior / incendii din surse naturale 

Pentru modulele de stocare, au fost analizate efectele exploziilor şi 

incendiilor care pot apare în vecinătatea amplasamentului DICA (evacuările de 

substanţe toxice nu afectează securitatea modulelor de stocare). 

 Explozii 

În analiză s-a utilizat conceptul surselor dominante - sursele cu cele mai mari 

cantităţi de substanţe explozive in echivalent TNT, situate la cele mai mici distante 

faţă de amplasamentul DICA. 

Sursa de explozii dominantă pentru amplasamentul DICA este Statia de 

carburanti "Meridian Benz Motor Oil" S.R.L., situată la cca 1,8 km faţă de depozit. 

Prin extinderea DICA distanta fata de Statia de carburanti "Meridian Benz 

Motor Oil" S.R.L. a noilor module MACSTOR creste usor.  
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In conformitate cu calculele din Studiul preliminar de impact pentru 

Depozitul Intermediar de Combustibil Ars - DICA rezulta că cea mai mare 

explozie la o sursă fixă din zonă nu afectează integritatea modulelor de stocare, 

astfel nu vor putea fi afectati factorii de mediu de functionarea proiectului. 

 

 Incendii la conductele de gaz metan şi produse petroliere 

Toate conductele din zona de influenţă a DICA se află la distanţe mai mari 

decât distanta minimă de siguranţă dintre conductele de transport produse 

petroliere şi gaz metan şi obiectivele nucleare. 

 

Astfel, in conformitate cu Studiul preliminar de impact pentru Depozitul 

Intermediar de Combustibil Ars - DICA se poate concluziona că activităţile 

economice din zonă (inclusiv conductele de transport produse petroliere şi gaz 

metan) nu afectează securitatea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars, astfel 

nu exista surse de poluare generate de proiectul de extindere a DICA si de 

construirea modulelor MACSTOR 400. 

 

Depozite combustibil din incinta 

Modulele MACSTOR sunt proiectate astfel incat ca structura de rezistenta si 

modulele in sine sa nu poata fi influentate de incendii care pot sa apara la 

gospodaria de combustibili a CNE deci nu exista pericole de contaminare a 

factorului de mediu aer. 

Incediul nu pune in pericol integritatea constructiei, astfel factorii de mediu 

nu pot fi afectati. 

 

 Incendii provenite din surse naturale 

Depozitul de stocare – DICA extins este amplasat intr-o zona situata la 

distanta fata de paduri sau alte aglomerari vegetale combustibile, astfel incat 

eventuale incendii ale acestora nu vor avea consecinte asupra DICA extins, astfel 

factorii de mediu nu vor putea fi afectati de functionarea proiectului. 

 

b)  Evenimentele cu o frecventa de aparitie mai mica decat 10-6/an, ale 

caror consecinte pot fi mai grave, sunt denumite accidente severe sau accidente 

care depasesc limitele proiectului. In aceasta categorie intra urmatoarele 

evenimente: 

• defectarea turbinei de la Unitatea 1 (Unitatea 2) si impactul DICA cu 

proiectilele generate de turbina defecta; 

• impactul (aleatoriu) DICA cu un avion mic sau un avion de linie 

(comercial); 

• furtuni puternice (tornade); 

• caderea macaralei portal. 
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Proiectile generate de turbina 

Turbina (corpul sau paletele) Unitatii 1 sau Unitatii 2 se poate defecta, 

generandu-se proiectile, care pot fi aruncate la mari distante.  

Directia preferentiala de propagare a proiectilelor este cea perpendiculara pe 

axul turbinei, intr-un unghi destul de ingust.  

Datorita distantei si a unghiurilor fata de Unitatile 1 si 2 de la Cernavoda, 

probabilitatea impactului modulelor de stocare ale DICA cu proiectile generate de 

turbinele acestor unitati este extrem de redusa. Acest lucru este valabil si pentru 

unitatile 3 si 4. 

In acelasi timp, sala masinilor si cladirea serviciilor aferente unitatilor de la 

Cernavoda sunt prevazute cu pereti grosi din beton, care blocheaza, langa sursa, 

paletele turbinei sau alte fragmente ale acesteia. 

De asemenea, intrucat modulele de stocare sunt proiectate sa reziste unui 

eventual impact cu proiectile de diferite tipuri, eliberari radioactive din modul sunt 

improbabile. 

 

Impactul cu avioane usoare sau grele 

Structura modulului de stocare MACSTOR este compacta si robusta, avand 

rezerve semnificative de rezistenta cu marja mare de siguranta fata de incarcarile 

de proiectare. Aceste caracteristici conduc la limitarea eventualelor avarii induse 

de accidentele severe postulate. Datorita stocarii uscate a combustibilului dupa 

racirea acestuia timp de 6 ani si datorita barierelor de protectie, eliberarea de 

radionuclizi volatili nu este posibila decat prin incalzirea combustibilului stocat la 

o temperatura de peste 600ºC. 

In urma analizei conditiilor de amplasament (distante fata de cai de 

transport, surse de explozii, conditii meteorologice, etc.) si caracteristicile 

structurale ale modulului, rezulta ca singurul dintre accidentele severe postulate 

pentru DICA Cernavoda care poate prezenta consecinte radiologice este prabusirea 

unui avion peste modulul de stocare (impact aviatic), insotita de arderea 

combustibilului din rezervoarele avionului. In urma coliziunii se vor distruge 

barierele de confinare a combustibilului si acesta va fi expus temperaturilor ridicate 

produse in incendiu. 

In urma analizei de specialitate ce face obiectul capitolului 8.5.7 

Consecintele radiologice ale accidentelor severe definite la DICA Cernavoda din 

cadrul Raportului preliminar de securitate nucleara - 79D-01320-RPS-04, rev. 5, 

August 2015 a rezultat: 

Din analiza evaluarii consecintelor radiologice ale impactului aviatic la 

DICA Cernavoda rezulta urmatoarele: 

• cca. 97% din doza efectiva de radiatii se datoreaza inhalarii Ru-106 si 

aerosolilor de Pu; 

• in cazul extrem de conservativ in care impactul aviatic este insotit de 

eliberarea intregului inventar volatil (la temperaturile care apar in timpul 

incendiului tip "pool fire") dintr-un modul de stocare se constata: 
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• valorile maxime ale dozei depasesc, pe distanta de 20 km, nivelurile 

generice de interventie stabilite in planul de urgenta pe amplasamentul 

CNE Cernavoda, cod RD-01364-RP8, aprobat de CNCAN (50 mSv 

pentru evacuare si 10 mSv pentru adapostire); mentionam ca aceste 

valori, reprezentand valorile maxime evaluate ale dozelor de radiatii, 

sunt teoretice; 

• valorile dozelor cu probabilitate de 99,9% depasesc, pe distanta de 20 

km, nivelurile generice de interventie stabilite in planul de urgenta pe 

amplasamentul CNE Cernavoda, cod RD-01364-RP8, aprobat de 

CNCAN (50 mSv pentru evacuare si 10 mSv pentru adapostire); 

• valorile medii ale dozei nu ating nivelurile generice de interventie 

stabilite in planul de urgenta pe amplasamentul CNE Cernavoda, cod 

RD-01364-RP8, aprobat de CNCAN (50 mSv pentru evacuare si 10 

mSv pentru adapostire). 

In ceea ce priveste avioanele mici, usoare, cum ar fi cele pentru imprastierea 

ingrasamintelor agricole, consecintele impactului sunt mai reduse decat cele 

evaluate anterior. 

Este important de precizat faptul ca Planul de urgenta pe amplasament al 

CNE Cernavoda a fost dezvoltat si pentru toate evenimentele postulate de la 

DICA, inclusiv evenimentul "Prabusirea unui avion peste DICA". Planul si 

procedurile de urgenta contin masurile si actiunile de urgenta, care sunt 

aplicabile pentru obiectivul DICA. 

 

Furtuni puternice (tornade) ce nu se incadreaza in Evenimente de Baza 

de Proiect 

Pe amplasamentul Cernavoda, sunt improbabile furtuni de nivel F5 (pe scala 

Fujita), dar proiectul de referinta (modulul de stocare de la Gentilly 2) fiind 

proiectat pentru amplasamentele CANDU a luat in considerare consecintele 

vanturilor puternice si a proiectilelor generate de tornade de nivel F5. Modulele de 

stocare au fost proiectate sa reziste la sarcinile generate de furtuni puternice. 

Analizele de tensiuni ale modulului de stocare includ, de asemenea, 

calificarea la proiectilele generate de aceste furtuni. Efectul acestui eveniment 

consta in producerea unei scobituri in beton la locul impactului cu proiectilul. 

Reparatia este obisnuita in lucrarile de constructii.  

In consecinta, chiar daca acest eveniment s-ar produce, nu ar exista 

consecinte radiologice asupra personalului si populatiei, concluzie valabila 

inclusiv in situatia extinderii DICA si folosirii modulelor MACSTOR 400. 
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Caderea macaralei portal 

Macaraua portal este prevazuta cu cleme antideraiere, care impiedica 

deraierea accidentala si posibila rasturnare in timpul evenimentelor seismice. 

Conform Raportului preliminar de securitate nucleara - 79D-01320-RPS-04, 

rev. 5, August 2015, impactul caderii macaralei portal asupra modulului este mai 

mic decat cel produs de exploziile externe, proiectilele generate de tornade, etc. 

In consecinta, chiar daca acest eveniment s-ar produce, nu ar exista 

consecinte radiologice asupra personalului si populatiei, concluzie valabila 

inclusiv in situatia extinderii DICA si folosirii modulelor MACSTOR 400. 

 

 

 

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului. Dotări şi măsuri prevăzute 

pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 
Monitorizarea radioactivitătii mediului 

Programul de monitorizare de rutina a mediului la CNE Cernavoda este 

proiectat sa indeplineasca urmatoarele obiective in conditii de operare normala a 

centralei: 

 o evaluare corecta a dozelor pentru un membru al grupului critic prin 

determinarea cresterii nivelului de radioactivitate in lanturile trofice 

specifice zonei, datorate functionarii centralei; 

 o evaluare corecta, bazata pe masurari  in mediu, a eficacitatii controlului 

surselor, controlului si monitorizarii efluentilor; 

 o estimare a dozelor in cazul unei evacuari majore de radioactivitate 

Programul de monitorizare de rutina a mediului la CNE CERNAVODA a 

fost elaborat si aprobat in anul 1995 - RD-01364-RP7. In luna septembrie 2005 a 

fost aprobata de catre CNCAN revizia acestui program care a fost transformat in 

SI-01365-RP15. 

Pentru supravegherea obiectivului DICA programul de monitorizare a 

radioactivitatii mediului prevede masurarea dozei gamma in 12 puncte (pe gardul 

de protectie sunt amplasate 12 TLD-uri de mediu care sunt citite trimestrial). Lunar 

sunt masurate filtrele de particule, iod, capcanele de retinere tritiu si carbon-14. Au 

fost stabilite puncte de prelevare probe de apa de infiltratie din puturile de 

observare si sol.  

Efluentii gazosi si lichizi radioactivi produsi la DICA sunt monitorizati in 

conformitate cu cerintele din SI-01365-RP006. 
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Amplasarea actuala a TLD-urilor inclusiv pe amplasamentul DICA 

 

Privitor la monitorizarea radiatiilor la DICA activitatile de monitorizare 

radiatii pentru DICA constituie parte integranta din programul de radioprotectie al 

CNE Cernavoda, care a fost extins si pentru operatiile legate de pregatirea si 

depozitarea combustibilului ars. 

Toate  aceste  activitati  sunt  in  responsabilitatea Departamentului  de 

Radioprotectie existent la CNE Cernavoda. 

Programele de radioprotectie ale CNE Cernavoda sunt concepute astfel 

incat sa se respecte urmatoarele cerinte: 

 Evaluarea dozelor individuale pentru personalul expus profesional se va 

asigura prin monitorizarea dozelor externe (cu aparatura dozimetrica 

individuala) si a contaminarilor interne (prin monitorizarea zonelor de 

lucru si/ sau analiza in laborator a probelor biologice). 

 Monitorizarea zonelor de lucru prin masurarea debitului de doza, a 

concentratiei aerosolilor radioactivi si a contaminarii suprafetelor, 

echipamentelor si utilajelor cu aparatura portabila si/sau prelevare de 

probe si analiza in laborator. 

 Prelevarea de probe de aer din modulul de stocare, care sa permita 

verificarea integritatii barierei de confinare a cosului de stocare. 

 Platforma de stocare - prevazuta cu un sistem de drenaj ape, cu 

posibilitatea de prelevare de probe din scurgeri. 

 Zona de stocare - prevazuta cu dispozitive care permit masurarea dozei de 

radiatii gamma de la modulele de stocare. 
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 Utilizarea de aparatura portabila de monitorare, cat si dozimetre 

individuale corespunzatoare cu tipul radiatiilor si cu domeniul de 

masura adecvat pentru a acoperi nivelele de radiatii preconizate. Trebuie 

asigurate mijloace pentru calibrarea si verificarea functionala a aparaturii 

de monitorizare si a dozimetrelor. 

 Spatiile aferente DICA sunt grupate in zone (zonarea nucleara) in 

functie de probabilitatea de contaminare, respectiv nivelul de iradiere. 

Trebuie evitata imprastierea contaminarii radioactive. 

 Supravegherea mediului inconjurator - prin intermediul unui program 

stabilit in exploatare, integrat in programul de monitorizare a mediului 

existent la CNE Cernavoda. 

Astfel, sistemul de monitorizare radiatii asigura urmatoarele functii: 

 monitorizarea evacuarilor radioactive (efluenti lichizi si gazosi) 

 supravegherea mediului inconjurator 

 inregistrarea datelor 

 

Monitorizarea efluentilor lichizi si gazosi radioactivi 

In zona de stocare se asigura: 

• prelevarea si analiza periodica de probe reprezentative de apa din caminul 

prevazut la sistemul de drenaj al apelor de pe amplasament; 

• prelevarea periodica de probe de aer din cilindrii de stocare si analiza de 

laborator, pentru a verifica integritatea barierelor de confinare. O pompa de 

prelevare cu filtre pentru retinerea iodului, aerosolilor si tritiului este 

disponibila pentru conectarea la stutul prevazut la modulele de stocare  

 

Supravegherea mediului inconjurator 

Activitatile de monitorizare a mediului desfasurata in prezent la DICA 

sunt integrate in programul de monitorizare a mediului existent la CNE 

Cernavoda.  

Programul de monitorizare a mediului include toate activitatile 

necesare pentru determinarea nivelurilor de radioactivitate in mediu si a 

impactului acestora asupra mediului si a sanatatii populatiei, impact datorat 

operarii normale a DICA Cernavoda. 

In prezent se asigura: 

 masurarea dozelor de radiatii gamma in 12 puncte ale gardului de 

imprejmuire al depozitului, cu dozimetre de mediu cu detectoare 

termoluminiscente 

 prelevarea si analiza periodica a probelor din panza de apa freatica 

(punctele de prelevare sunt situate pe amplasamentul CNE Cernavoda) 

 prelevarea si analiza probelor de apa de infiltrare din cele 4 puturi de 

foraj situate pe platforma DICA – si mentinerea acestora functionale 
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 prelevarea periodica a aerului pe filtru de particule, capcana de iod 

(filtru de carbune activ), capcana de apa tritiata si capcana de C14 – 

statia de prelevare a aerului se afla in dotarea DICA 

 prelevarea de probe de apa de suprafata din caminul de colectare ape 

pluviale si din canalul Valea Cismelei 

 prelevarea de probe de apa din rigola perimetrala din jurul fiecarei perechi 

de module de stocare. 

Frecventele de prelevare, tipurile de analiza si limitele de detectie cerute 

sunt detaliate in ultima revizie a documentului SI-01365-RP15 - Programul de 

monitorizare a radioactivitatii mediului pentru CNE Cernavoda. 

 

Inregistrarea datelor 

Informatiile rezultate in urma masuratorilor dozimetrice sunt inregistrate si 

pastrate conform cerintelor Normelor de Securitate Radiologica, activitatea de 

inregistrare fiind integrata in activitatea similara din centrala. 

 

 

 

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte 

normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (SEVESO, COV, 

LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor 

etc.) 

Proiectul de extindere a amplasamentului Depozitului Intermediar de 

Combustibil Ars (DICA) si continuarea construirii modulelor tip MACSTOR 400, 

nu intra sub incidenta: 

 Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale - transpune 

în legislaţia naţională prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale 

- IED (prevenirea şi controlul integrat al poluării). Prin aceasta lege sunt 

abrogate:  

o HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea 

emisiilor de computi organici volatili datorate utilizării solventilor 

organici în anumite activităti şi instalatii (transpunea Directiva 

1999/13/CE) 

o HG nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea 

emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari 

de ardere (transpunea Directiva 2001/80/CE) 

o OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 

(transpunea Directiva 2008/1/CE - IPPC) 

Noua Directiva 2010/75/UE acoperă ca zonă de reglementare şapte directive 

europene, adunând astfel într-un singur instrument legislativ clar şi coerent 

un set de norme comune pentru autorizarea şi controlul instalaţiilor 

industriale, având drept scop reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul 
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Uniunii Europene cu precădere printr-o mai bună aplicare a celor mai bune 

tehnici disponibile, respectiv urmatoarele directive (doar 3 din cele 7 

conform solicitarilor capitolului): 

o Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind 

reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării 

solvenţilor organici în anumite activităţi și instalaţii (COV) 

o Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a 

anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni 

mari (LCP) 

o Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 

(IPPC) 

În ceea ce priveşte controlul asupra pericolelor de accident major în care 

sunt implicate substanțe periculoase, se fac următoarele precizări: Legea nr. 59 din 

11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase - reglementează măsurile pentru prevenirea 

accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi pentru 

limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, pentru 

asigurarea unui nivel ridicat de protecţie pe întreg teritoriul naţional, într-o manieră 

consecventă şi eficace. Legea nr. 59 / 2016 transpune prevederile Directivei 

2012/18/UE (Directiva SEVESO III) a Parlamentului European şi a Consiliului din 

4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică 

substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 

Consiliului. 

Legea 59/2016 nu se aplică pericolelor create de radiaţii ionizante 

provenite de la materiale radioactive (conf. Art. 2, alin. 2, lit. b). 

Se precizează, că pe amplasament se află o remiză PSI, aferenta unitatilor 

U1 si U2, dotată cu echipamente şi utilaje adecvate pentru interventie rapidă în 

caz de incendiu, cu program permanent organizat pe ture, care deserveşte toate 

clădirile şi sistemele de pe amplasamentul CNE Cernavodă.  

Periodic, sunt organizate în conditiile prevăzute de procedurile interne şi de 

reglementările în vigoare, exercitii de interventie în caz de urgentă care includ şi 

secvente de interventie în caz de incendiu. 

 

Din punctul de vedere al prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător, cu modificările şi completările aduse de HG nr. 336 / 2015, 

lege ce transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător 

şi un aer mai curat pentru Europa, se apreciază că extinderea DICA cu 

construirea de module MACSTOR 400 nu va afecta calitatea aerului în zonă sub 

aspectul poluantilor reglementati prin această directivă. 
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Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare 

transpune Directiva cadru pentru apă 2000/60/EC care urmăreşte dezvoltarea 

durabilă - armonizarea dezvoltării sistemului socio-economic cu capacitatea de 

suport a mediului acvatic.  

În prezent, managementul apelor pentru Unitătile U1 şi U2 este 

reglementat prin Autorizatia de gospodărire a apelor nr. 131 din 01.06.2016, 

emisă de Administratia Natională „Apele Romane”. 

CNE Cernavoda detine Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 267 

din 11 noiembrie 2013 privind Depozitul intermediar de combustibil ars 

Cernavoda (D.I.C.A.), iar pentru extinderea DICA este in curs de emitere o 

noua Autorizatie de gospodarire a apelor. 

 

Gestionarea deşeurilor industriale neradioactive se va realiza conform 

procedurilor aprobate, Autorizatiei de Mediu a CNE Cernavodă şi actelor normative 

în vigoare, respectându-se Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor – ce 

transpune Directiva 2008/98/CE privind deşeurile, HG nr. 856/2002 privind 

evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 

deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi legislatia 

specifică pentru anumite categorii de deşeuri (HGR nr. 235/2007 privind 

gestionarea uleiurilor uzate, Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice etc.), respectiv HG nr. 1061/2008 privind 

transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. 

Rapoartele periodice privind gestiunea deşeurilor industriale neradioactive 

se vor include în cele transmise de Grupul de management de mediu al CNE 

Cernavodă pentru întreaga sucursală, chiar din fazele initiale de implementare a 

Proiectului. 

 

Gospodărirea deşeurilor radioactive generate se va efectua similar cu cele 

generate din activitătile U1 şi U2. Programul de gospodărire este procedurat 

corespunzător şi raportat lunar autoritătilor de mediu şi CNCAN. În perioada de 

constructie-montaj nu se generează deşeuri radioactive sau cu potential de 

contaminare radiologică. La capitolul IV.8.2. este descris modul de gospodărire a 

deşeurilor, inclusiv cele radioactive din timpul operarii. 
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VII. Lucrări necesare organizării de şantier 

VII.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier 

Căile de acces utilizate in organizarea de santier vor fi rutele de acces 

aprobate situate in interiorul amplasamentului CNE Cernavoda. Dupa cum a fost 

mentionat anterior accesul la DICA se realizeaza prin racordul de drum existent 

din DJ223C pe Drumul secundar de acces betonat, interior amplasamentului CNE 

Cernavoda, care trece prin fata DICA. Accesul in zona de depozitare este controlat 

din Corpul de Acces si respecta procedurile de functionare ale centralei.  

Utilitatile necesare pe santier – se vor face prin racord la utilitatile 

existente de pe platforma CNE Cernavoda dupa cum urmeaza: 

 Curentul electric va fi asigurat din reţeaua proprie a CNE Cernavodă 

 Restul utilitatilor necesare in perioada de constructie vor fi asigurate de 

constructori, conform conditiilor impuse prin contractele incheiate cu 

acestia. 
 

Uneltele, sculele, dispozitivele, utilajele şi mijloacele estimate a fi 

necesare in cadrul organizarii de santier sunt tipice unei organizari de santier, fiind 

reprezentate de: 

 Camioane / mijloace de transport adecvate pentru aprovizionare cu materii 

prime şi materiale, respectiv pentru evacuarea deşeurilor de constructii, 

deplasarea utilajelor şi echipamentelor 

 autobetoniere 

 buldozere, excavatoare, macarale mobile; ciocane pneumatice, aparate de 

sudură (arc electric şi oxiacetilenic), lopeti, schele metalice, etc. 

 

Graficul de realizare a investiţiei extindere DICA este structurat astfel 

încât să acomodeze atât duratele asociate proiectării, obţinerii avizelor şi 

autorizatiilor cât şi pe cele pentru construirea efectivă într-o manieră care să 

permită evitarea unor situaţii în care CNE Cernavodă să se confrunte cu dificultăţi 

în operare ca urmare a lipsei spaţiului de stocare disponibil.  

Eşalonarea investiţiei (INV/Constructii+Montaj) 

 
INVESTITIE C+M 

Activitate 
Data 

Începere 

Data 

Finalizare 

Nr. 

Luni 

Data 

Începere 

Data 

Finalizare 

Nr. 

Luni 

Modul 8 tip MACSTOR200 3/6/2015 15/1/2017 20 15/4/2016 15/12/2016 8 

Modul 9 tip MACSTOR200 3/6/2015 31/8/2017 26 01/12/2016 31/7/2017 8 

Modul 10 tip MACSTOR400 1/3/2017 28/9/2018 18 01/8/2017 29/8/2018 13 

Modul 11 tip MACSTOR400 29/6/2018 9/3/2020 21 7/12/2018 6/2/2020 14 

Modul 12 tip MACSTOR400 9/12/2019 17/8/2021 20 18/5/2020 16/7/2021 14 

Modul 13 tip MACSTOR400 18/5/2021 25/1/2023 20 26/10/2021 26/12/2022 14 

Modul 14 tip MACSTOR400 26/10/2022 4/7/2024 21 5/4/2023 4/6/2024 14 
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Modul 15 tip MACSTOR400 4/4/2024 16/1/2026 21 12/9/2024 17/12/2025 15 

Modul 16 tip MACSTOR400 17/10/2025 12/7/2027 21 27/3/2026 10/6/2027 15 

Modul 17 tip MACSTOR400 12/4/2027 19/12/2028 20 27/2/2029 29/4/2030 14 

Modul 18 tip MACSTOR400 19/9/2028 29/5/2030 20 27/2/2029 29/4/2030 14 

Modul 19 tip MACSTOR400 27/2/2030 6/11/2031 21 7/8/2030 7/10/2031 14 

Modul 20 tip MACSTOR400 7/8/2031 15/4/2033 20 15/1/2032 16/3/2033 14 

Modul 21 tip MACSTOR400 14/1/2033 25/9/2034 20 24/6/2033 24/8/2034 14 

Modul 22 tip MACSTOR400 26/6/2034 4/3/2036 21 4/12/2034 1/2/2036 14 

Modul 23 tip MACSTOR400 4/12/2035 12/8/2037 20 13/5/2036 13/7/2037 14 

Modul 24 tip MACSTOR400 13/5/2037 3/2/2039 21 21/10/2037 4/1/2039 15 

Modul 25 tip MACSTOR400 4/11/2038 13/7/2040 20 14/4/2039 13/6/2040 14 

Modul 26 tip MACSTOR400 13/4/2040 23/12/2041 20 21/9/2040 21/11/2041 14 

Modul 27 tip MACSTOR400 23/9/2041 2/6/2043 21 3/3/2042 1/5/2043 14 

Modul 28 tip MACSTOR400 3/3/2043 9/11/2044 20 11/8/2043 10/10/2044 14 

Modul 29 tip MACSTOR400 10/8/2044 19/4/2046 20 18/1/2045 20/3/2046 14 

Modul 30 tip MACSTOR400 18/1/2046 27/9/2047 20 28/6/2046 28/8/2047 14 

TOTAL 3/6/2015 27/9/2047 380 
  

312 

 

Organizarea spatiilor necesare depozitării temporare a materialelor, 

măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării 

degradărilor – se vor face cu respectarea procedurilor CNE Cernavodă privind 

aprobarea spatiilor de depozitare temporară a echipamentelor şi materialelor, în 

functie de cantităti, pericole, etc. 

Spaţiul aferent organizării de şantier va putea avea o incintă aprobată pentru 

depozitarea uneltelor şi a dispozitivelor de lucru strict necesare lucrărilor în curs. 

Produsele de natură chimică utilizate în diverse faze vor fi deţinute în spaţiile 

temporare aprobate conform procedurii interne privind alocarea acestor facilităţi 

pentru contractori (Manuale de operare: Manipularea şi depozitarea substanţelor 

chimice, cod 03410-OM-SM-1-22; Administrare produse chimice, cod OM94000). 

Diversitatea şi cantitatea aprobată pentru aceste produse vor fi la limita necesară 

utilizării pe termen limitat şi redus ca timp. 

 

Măsuri specifice privind sănătatea şi securitatea în muncă presupun 

semnarea şi implementarea unei Conventii de Securitate a Muncii ca parte 

integrantă a contractelor de prestări servicii ce vor fi angajate cu viitorii contractori 

– prin acestea se vor stabili obligaţiile părţilor privind instruirile specifice ale 

personalului, cerinţele privind asigurarea echipamentelor de protecţie individuală şi 

colectivă, fişele de riscuri asociate activităţilor prestate şi responsabilităţile în 

domeniu asumate de părţi. 

Personalul prestatorilor care vor efectua activităţile în cadrul organizarii de 

santier, in incinta CNE Cernavodă, va beneficia de aceleasi cerinţe privind 
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sănătatea şi securitatea în muncă cu cele aplicabile personalului propriu al 

beneficiarului, cerinţe prevăzute prin procedurile CNE specifice activităţilor 

efectiv prestate (Manual de operare: Securitatea Muncii, cod OM03410). 

 

Accesul la vestiare, apă potabilă, grup sanitar – dupa cum a fost 

mentionat anterior la capitolul utilitati personalul prestatorului va avea acces la 

facilităţi de grup sanitar, apă potabilă, vestiare, în spaţiile amenajate din incinta 

protejată a CNE Cernavodă dedicate prestatorilor. 

Alocarea şi utilizarea acestor spaţii se realizează în conformitate cu 

procedura internă a CNE Cernavoda. 

 

VII.2. Localizarea organizării de şantier 

Organizarea de santier va fi realizata pe amplasamentul proiectului, 

respectand cerintele CNE Cernavoda cu privire la controlul accesului persoanelor 

si al mijloacelor de transport. 

 

VII.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de 

şantier 

Rigoarea procedurilor interne ale CNE Cernavoda care se impun 

prestatorilor de servicii pe langa normele specifice acestui gen de activitati vor face 

ca impactul asupra mediului in aceasta perioada sa fie redus. 

 

Apa 

Impactul asupra factorului de mediu apa se poate manifesta si ca urmare a 

nerespectarii procedurilor de lucru specifice lucrarilor de constructii montaj si a 

masurilor prezentate la capitolul VII.5. 

Avand in vedere faptul ca, pe perioada executiei lucrarilor, personalul 

aferent organizarii de santier va folosi apa potabila imbuteliata, iar in scop 

tehnologic (stropire drumuri si structuri din beton), apa transportata cu cisterna 

prin grija executantului, in conditiile inexistentei unor ape uzate tehnologice, se 

estimeaza un impact redus asupra factorului de mediu apa in perioada organizarii 

de santier si executiei lucrarilor. 

 

Aer 

In perioada de executie a lucrarilor in cadrul organizarii de santier, 

activitatile au impact asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele 

adiacente acestora. 

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi 

influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier, care 

functioneaza cu motorina. Acestea vor emite in timpul functionarii SOx, CO, NOx, 

particule si hidrocarburi. 
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Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia 

dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor 

de gaze de combustie asupra zonelor afectate. 

Aceste utilaje pot functiona in cateva loturi de santier, grupate la o pozitie de 

lucru (dar lucrand alternativ), deci dispersate in timp, lucrarile fiind atacate dupa 

un grafic care tine cont de multi factori. 

Zonele de poluare a aerului cu pulberi/praf sunt relativ limitate ca extindere, 

in vecinatatea punctelor de lucru si a cailor de transport. 

In vederea analizarii emisiilor de poluanti in atmosfera din aria pe care se 

vor desfasura lucrarile sunt importante urmatoarele elemente: 

 categoriile de lucrari ce urmeaza a fi executate 

 cantitatile de materiale (pamant, balast, ciment/astfalt) manevrate pe 

categorii de lucrari 

 intensitatea lucrarilor 

 numarul de kilometri parcursi si viteza autovehiculelor 

 durata lucrarilor/perioada de functionare a sursei 

 tehnologia de fabricatie a motoarelor 

 puterea motoarelor 

 consumul de carburant pe unitatea de putere 

 capacitatea utilajelor 

 varsta motoarelor/ utilajelor 

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie 

vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie 

în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea 

prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului 

cu materiale.  

Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că toate activitătile 

asociate etapei de constructie se vor desfăşura: 

 preponderent la nivelul solului sau la înăltimi reduse 

 într-un spatiu ecranat de alte obiective şi clădiri industriale 

se apreciază că în zonele locuite cele mai apropiate de perimetrul CNE Cernavodă, 

valorile concentratiilor poluantilor atmosferici reglementati prin Legea nr. 

104/2011 privind calitatea aerului înconjurător nu vor fi afectate ca urmare a 

activitătilor de constructie/montaj. 

Astfel se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus. 

Privitor la emisiile radioactive prin perturbarea şi expunerea suprafeţelor de 

teren, ca urmare a exploatarii DICA, nu rezulta radionuclizi artificiali gama 

emiţători. 

 

Sol/Subsol 

In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate in organizarea de 

santier se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile 
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de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru 

infrastructura si retelele aferente. 

Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a 

aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita 

functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de 

santier sau a reparatiilor în conditii necorespunzătoare. 

De asemenea o forma de impact asupra solului / subsolului specifica acestei 

perioade este modificarea calitativa a solului/subsolului sub influenta poluantilor 

prezenti in aer, avand in vedere expunerea acestuia in timpul lucrarilor de 

constructii montaj. 

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor, a racordarii corecte 

la utilitati (prezentate in cadrul memoriului), factorul de mediu sol/subsol nu va fi 

afectat de poluare. 

 

Biodiversitate 

Referitor la impactul asupra biodiversitatii rezultat din activitatile din cadrul 

organizarii de santier trebuie mentionat faptul ca acestea se vor desfasura in incinta 

CNE Cernavoda, unde nu sunt prezente habitate naturale sau seminaturale precum 

si specii de flora de interes conservativ. Fauna este reprezentata de specii adaptate 

la prezenta umana si impactul antropic de lunga durata, astfel ca impactul asupra 

acestora nu este semnificativ. 

 

Deseuri 

Deşeurile rezultate în perioada de construcţie nu vor fi deşeuri contaminate 

radioactiv, astfel nu vor aparea probleme deosebite de impact pentru mediul 

înconjurător in conditiile respectarii unui management adecvat de gestionare a 

acestora. 

Majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile 

gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare / 

eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului. 

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel: 

 impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de 

construcţii 

 impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu 

se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea 

 impactul datorat evacuării deşeurilor de pe amplasament, prin producerea de 

noxe datorita transportului acestora (zgomot, praf), consum de energie, 

uzura de echipamente 

 impactul generat de consumul unor resurse – deşeurile rezultând din  

materiale în care s-au înglobat materii prime şi energie 

Probabilitatea apariţiei acestor forme de impact este semnificativă.  
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Posibilitatea de refacere a condiţiilor normale de mediu este mare daca se 

respecta masurile de gestionare a deseurilor conform legislatiei in vigoare. 

Datorită amplasării proiectului nou integrat în perimetrul platformei CNE 

Cernavodă, precum şi ca urmare a cerinţelor stricte ale CNE Cernavodă impuse 

contractorilor privind respectarea procedurilor CNE Cernavodă şi ale legislaţiei 

aplicabile pentru managementul deşeurilor, nu se estimeaza manifestarea 

impactului asupra populaţiei şi / sau a zonelor protejate asociat generării şi 

transportului deşeurilor. 

 

Zgomot 

Prin utilajele folosite şi activităţile desfăşurate, şantierul de construcţii, 

reprezinta o sursă tipică de zgomot de natura industrială. 

Zgomotul poate afecta atat personalul angrenat in activitatile de constructii 

montaj cat si personalul CNE Cernavoda care isi desfasoara activitatea in 

vecinatatea organizarii de santier. 

Avand in vedere ca organizarea de santier va fi situata pe amplasamentul 

industrial al CNE Cernavodă, limita incintei la care se apreciază nivelurile de 

zgomot se consideră a fi limita (gard) platformei CNE Cernavodă. 

Din punct de vedere al restricţiilor privind zgomotul, STAS 10009/88, pag. 

3, tabelul 2.2 prevede pentru incinta industrială limita de 65 dB(A), pentru LpAeq,T - 

nivelul echivalent de presiune acustică, ponderat A. 

Pentru zgomotul la locul de munca, in conformitate cu Hotararea Guvernului 

nr. 493/12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca 

referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot sunt precizati 

atat parametrii fizici descriptori, limitele admisibile, cat si recomandari adecvate. 

Pentru aplicarea Hotararii Guvernului nr. 493 din 2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare, valorile limita de expunere de la care se declanseaza 

actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor in raport 

cu nivelurile de expunere zilnica la zgomot si presiunea acustica de varf sunt fixate 

dupa cum urmeaza, conf. Art. 5: 

• valori limita de expunere L(EX, 8h) = 87 dB(A), respectiv p(varf) = 200 Pa 

• valori de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea L(EX, 8h) = 

85 dB(A), respectiv p(varf) = 140 Pa; 

• valori limita de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea L(EX, 

8h) = 80 dB(A), respectiv p(varf) = 112 Pa 

In toate fazele proiectului se vor identifica zonele in care nivelurile de 

expunere pot depasi pragul minim de la care se declanseaza actiunea. 

Se estimează că în etapa de constructie/montaj nivelurile de zgomot 

generate se vor încadra în limita maximă admisibilă de 65 dB(A), impusă de 

STAS 10009-88 pentru zona industrială, începând de la distanta de 30 m de 

şantier. 
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VII.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi 

dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier 

Apa 

Sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de 

santier sunt: 

 posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea 

rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport 

folosite in cadrul organizarii de santier 

 orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafata, precum şi pe sol 

sau în apele subterane 

 spalarea de catre apele pluviale a depozitelor intermediare de materiale de 

constructii in vrac daca nu sunt depozitate in mod corespunzator, putand 

polua atat apele cat si solul/subsolul 

 spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor in cadrul organizarii de 

santier in zone neamenajate special pentru astfel de activitati - pot produce 

ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri 

 particulele in suspensie, inclusiv cu continut de metale grele, dar si 

materialele rezultate in urma lucrarilor de constructii (de la sapaturi, nivelari, 

umpluturi etc.) care pot fi antrenate de apele pluviale, putand atat apele cat si 

solul/subsolul  

 

Aer 

Sursele de poluanti pentru factorul de mediu aer provenite de la organizarea 

de santier in etapa de constructii/montaj, încadrate conform OM 3299/2012 pentru 

aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de 

poluanţi în atmosferă – codificări NFR (nomenclature for reporting) corelate cu 

cele din ghidul EMEP/EEA 2009, sunt prezentate in tabelul urmator: 

 

Descrierea categoriei de surse/activităti 

Încadrarea conform 

metodologiei EMEP / EEA 

2009 

Principalii poluanti 

emişi în atmosferă 

Pregătirea terenului 

- realizarea de săpături (decapări, excavări) 

pe suprafetele pe care se vor realiza căile 

de acces, fundatiile, structurile,  

- realizarea de umpluturi, nivelări, 

compactări, etc. 

- transferul şi depozitarea temporară a 

pământului, respectiv a deşeurilor  

Realizarea activitătilor de constructie şi montaj 

- aprovizionarea şi stocarea temporară a 

materialelor de constructie şi a unor 

echipamente/utilaje 

- realizarea fundatiilor şi suprastructurii – 

turnări betoane, respectiv montaj – 

cod NFR 2.A.7.b Constructii, 

demolări 

Particule totale în 

suspensie TSP 

Particule în suspensie – 

fractiunea PM10 
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găuriri, îmbinări prin sudură, etc. de 

utilaje, echipamente, conducte, tubulaturi  

- depozitare temporară şi încărcare a 

deşeurilor de constructie şi montaj 

Arderea carburantilor în motoarele 

vehiculelor (camioane, autobetoniere) – 

transport materiale în incinta platformei 

CNE-Cernavodă 

cod NFR 1.A.3.b – Transport 

rutier – pentru 

categoriile de surse cod 

NFR 1.A.3.b.iii – 

Vehicule grele 

Gaze de ardere – NO2, 

SO2, CO, COVnm 

Hidrocarburi aromatice 

policiclice (PAH)  

Particule 

Arderea carburantilor în motoarele ce 

echipează sursele mobile nerutiere 

(functionarea utilajelor şi echipamente 

mobile - de şantier) 

cod NFR 1.A.4 – Alte surse 

mobile, categoria de surse 

1.A.2.f.ii – Echipamente 

şi utilaje mobile în 

industria prelucrătoare 

şi în constructii 

Gaze de ardere 

Particule cu continut de 

metale (Cd, Cu, Cr, Ni, 

Se, Zn) 

COV 

Eroziunea eoliană de pe suprafetele de 

teren perturbate şi de pe grămezile de 

pământ 

cod NFR 7.A – Alte surse Particule totale în 

suspensie TSP şi 

fractiuni 

Resuspendarea particulelor prin antrenarea 

de pe suprafete, ca urmare a deplasării 

vehiculelor 

cod NFR 7.A – Alte surse Particule totale în 

suspensie TSP şi 

fractiuni 

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt 

surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si 

prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si 

zgomot). Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii / montaj sunt 

nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare. 

Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de executie va fi 

reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special TSP şi fractiunea PM10. 

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse 

de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, 

materialelor balastoase si a cimentului/asfaltuluisi a celorlalte materiale. Acestea 

sunt: 

- sapaturi, incluzand: 

• excavarea si strangerea nisipului si balastului in gramezi; 

• incarcarea pamantului in basculante; 

- umpluturi, care includ procese ca: 

• descarcarea materialului (nisip, balast) din basculante; 

• imprastierea materialului; 

• compactarea materialului; 

- infrastructura - lucrari suplimentare. 

Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, 

depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile 

meteorologice. 

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, 

fenomen care insoteste lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita 
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existentei, pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite 

expuse actiunii vantului. 

Alaturi de aceste surse de impurificare a atmosferei, in aria de desfasurare a 

lucrarilor exista a doua categorie de surse, si anume utilajele cu ajutorul carora se 

efectueaza lucrarile: buldozere, sisteme de transport, excavatoare, autobetoniere, 

etc. 

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de 

esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific 

arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili 

nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), 

particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice 

policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).  

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in 

marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile. 

Particulele cu diametre  15 μm se regasesc in atmosfera ca particule in 

suspensie. Cele cu diametre mai mari se depun rapid pe sol. 

In perioada lucrarilor de constructie prin perturbarea şi expunerea 

suprafeţelor de teren se pot considera ca sursa de poluare radiologica pulberile 

emise în atmosferă prin continutul de tritiu din sol. 

 

Sol/Subsol 

Sursele posibile de poluare a factorilor de mediu sol/subsol în timpul 

lucrarilor de construcţie, unele dintre acestea fiind similare factorului de mediu 

apa, pot fi: 

 posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea 

rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport 

folosite in cadrul organizarii de santier sau a reparatiilor în conditii 

necorespunzătoare 

 spalarea de catre apele pluviale a depozitelor intermediare de materiale de 

constructii in vrac daca nu sunt depozitate in mod corespunzator, putand 

polua atat solul/subsolul cat si apele 

 spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor in cadrul organizarii de 

santier in zone neamenajate special pentru astfel de activitati - pot produce 

ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri 

 particulele in suspensie, inclusiv cu continut de metale grele, dar si 

materialele rezultate in urma lucrarilor de constructii (de la sapaturi, nivelari, 

umpluturi, etc.) care pot fi antrenate de apele pluviale, putand atat 

solul/subsolul cat si apele  

 depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor generate din timpul perioadei de 

contructie, atât cele menajere de la personalul care va deservi activitatile de 

construcţie cât şi cele tehnologice 
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 lucrarile efective de terasamente prin decopertare şi deranjarea stratelor de 

sol 

 

Deseuri 

În perioada de construcţie/montaj se vor genera numai deşeuri de materiale 

de construcţie şi deşeuri similare celor municipale. 

În condiţiile respectării procedurilor CNE Cernavodă, în această etapă nu se 

vor genera deşeuri radioactive sau cu potenţial de contaminare radiologică. 

Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului vor fi în principal de 

următoarele categorii: 

 deseuri de materiale de constructii:  

 beton (17 01 01) 

 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele decât 

cele specificate la 17 01 06 (17 01 07) 

 fier si otel (17 04 05) 

 deseuri metalice (17 04 07) 

 deşeuri de lemn (17 02 01) 

 materiale plastice (17 02 03) 

 pământ contaminat de scurgerile de motorină, uleiuri, etc. (17 05 03*) 

 pământ si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03* (17 05 04) 

 pământ fertil şi roci rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si 

platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. (17 05 05) 

 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 (cu continut de 

azbest) şi 17 06 03 (constand din sau continand substante periculoase) (17 06 

04) 

 uleiuri uzate: 

 Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere (13 

02 05*) 

 Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere (13 02 08*) 

 anvelope scoase din uz (16 01 03) 

 baterii cu plumb (16 06 01*) 

 Absorbanti, materiale filtrante (materiale de lustruire, îmbracaminte de 

protecţie contaminată cu substanţe periculoase) (15 02 02*) 

 Materiale de lustruire şi îmbracaminte de protecţie, altele decât cele 

specificate la 15 02 02 (15 02 03) 

 Deseri de ambalaje: 

 ambalaje de hartie şi carton (15 01 01) 

 deseuri de ambalaje de materiale plastice (15 01 02) 

 Ambalaje de lemn (15 01 03) 

 Ambalaje de materiale compozite (15 01 05) 

 ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe 

periculoase (15 01 10*) 
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 deseuri reutilizabile/reciclabile: deseuri de hartie si carton (20 01 01 - din 

activitati administrative, de birou), deseuri de sticla (20 01 02), materiale 

plastice (20 01 39), metale (20 01 40), pentru care se recomanda colectarea 

si depozitarea separata, in recipiente adecvate, special destinate, urmand a fi 

predate catre societati autorizate, in vederea valorificarii. 

 deseuri menajere (20 03 01 - deşeuri municipale amestecate), generate din 

activitatea personalului  

 

Zgomot 

În etapa de constructie / montaj sursele de zgomot sunt generate de: 

 traficul vehiculelor grele: autobasculante, autobetoniere, trailere pentru 

transportul în amplasament al utilajelor grele, agregatelor, diferitelor 

componente. Zgomotul generat de traficul greu va include atât zgomotul 

produs de motoare cât şi zgomotul produs de pneurile acestora la rularea pe 

drumurile de acces catre amplasamente. 

 operarea utilajelor: buldozere, excavatoare, compactoare, incarcatoare, 

necesare pregătirii terenului - echipamente conform normelor şi procedurilor 

pentru realizarea constructiilor nucleare. Zgomotul generat de aceste utilaje 

va include şi zgomotul generat de motoarele acestor utilaje, zgomot generat 

în timpul lucrărilor de excavatie produs şi de alarmele de protectie ale 

acestor utilaje. 

 manevrarea utilajelor în amplasament, operatiile de încărcare / descărcare a 

solului excedentar – toate acestea vor fi însotite de emisii sonore specifice. 

 Zgomotul produs de diverse unelte / echipamente (sudura, taieri, etc.) 

 

 

VII.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi 

în mediu 

Apa 

Managementul corespunzator al organizarii de santier si al lucrarilor de 

constructie in sine va anula orice posibilitate de generare a unor efecte negative 

asupra calitatii factorului de mediu apa. 

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa 

sunt prezentate in continuare: 

 utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea 

evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor 

defectiuni ale acestora 

 este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in 

spatiile naturale (in apele de suprafata, pe sol) 

 depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure 

securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in 

scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala 
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 spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone 

special amenajate pentru astfel de operatiuni 

 utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite 

conform proiectului, evitand suprafetele nepavate 

 operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor 

executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin 

recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici 

autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de 

eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE 

privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin 

Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 

235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate) 

 programul de lucru trebuie sa preintampine supraincarcarea santierului cu 

materiale, precum si depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale 

pe santier 

 pentru a evita orice inconvenient, activitatile care produc mult praf vor fi 

reduse in perioadele cu vant puternic, iar daca nu este posibil se vor lua 

masuri de stropire in vederea limitarii emisiilor de pulberi generate de 

eroziunea eoliana 

 constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice 

producerea unor accidente 

 se vor folosi de catre personalul organizarii de santier doar grupurile sanitare 

existente ale CNE Cernavoda, conform proiectului 

 se va respecta intocmai tehnologia de executie prezentata în proiect, luandu-

se masuri de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale 

 in cazul în care la fazele urmatoare de proiectare apar modificari de ordin 

tehnic ce impun schimbarea solutiilor avizate, beneficiarul investitiei va 

solicita aviz modificator ale autoritatilor competente. 

 

Aer 

Masurile pentru emisiile de particule sunt masuri de tip operational, 

specifice acestui tip de sursa. 

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei 

particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar 

materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de 

actiunea vantului.  

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, 

depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate. 

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul 

transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru 

prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu 

bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc. 
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Materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat 

sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici.  

Se vor evita activitatile de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport, 

generatoare de praf in perioadele cu vant puternic. 

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica 

poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile. 

Se estimează că practica de colectare a solului excavat şi păstrarea acestuia 

în containere/saci închişi pentru reumpleri şi amenajări ulterioare construcţiei, 

poate contribui la reducerea suplimentară a emisiilor de particule în aer în etapa 

de şantier. Acestă măsura poate fi avută în vedere.  

Similar containerizarea şi acoperirea eventualelor deşeuri pulverulente 

previn emisiile de particule de la aceste surse, iar colectarea selectivă a 

deşeurilor la locul de generare contribuie la reducerea emisiilor asociate unor 

eventuale activităţi suplimentare de segregare a acestora. 

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin 

proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se 

reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer. 

Folosirea de utilaje cu suprafeţe cât mai netede şi uşor rotunjite previne 

acumularea de praf şi permite o curăţarea mai avansată. Menţinerea curăţeniei 

prin îndepărtarea prafului de pe utilaje şi vehicule trebuie să reprezinte o practică 

zilnică (stropire, aspiraţie, lavete). Se recomandă ca în pauzele de activitate, 

utilajele şi vehiculele pe care se poate depune praful să fie acoperite, închise sau 

deplasate – în limita perimetrului autorizat de către CNE Cernavodă – pentru a 

preveni acumularea prafului. 

Emisiile de particule vor fi diminuate prin spălarea/curăţarea prin aspirare a 

suprafeţelor betonate/pavate, respectiv prin stropirea suprafeţelor nepavate sau 

perturbate. Se precizează că la CNE Cernavodă se aplică un program de curăţare a 

drumurilor din incinta amplasamentului şi există procedură privind păstrarea 

utilajelor şi echipamentelor contractorilor. 

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru 

utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat 

acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.  

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de 

carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri 

ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale 

utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea 

eventualelor defectiuni. 

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de 

utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la 

construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand 

cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de 

carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor. 
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Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si 

executate, cu dotari moderne, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si pe sol. 

Concentrarea lor pe amplasament este benefica diminuand zonele de impact si 

favorizand o exploatare controlata si corecta. 

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport 

si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau 

manevrele nejustificate. 

Organizarea judicioasa a activitatilor de constructie, cu respectarea 

programului planificat si actualizarea dupa caz a acestuia functie de situatiile 

specifice aparute va permite fluidizarea circulatiei si evitarea de supraaglomerari de 

mijloace de transport si utilaje in organizarea de santier. 

De asemenea respectarea prevederilor impuse prin acte normative pentru 

calitatea carburanţilor contribuie la reducerea emisiilor de gaze de eşapament: 

 conform HG nr. 928 din 12 septembrie 2012 (*actualizată*) privind 

stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de 

introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră privind conţinutul de sulf şi de plumb în carburanţi sunt: 

 se admite u n  conţinut de sulf de maximum 10 mg/kg pentru 

motorina, precum şi respectarea celorlalte specificaţii tehnice din 

Anexa 2 

 se admite un continut de maxim de 0,005 g Pb/l, respectiv maxim 

10 mg S/kg pentru benzina, precum şi respectarea celorlalte 

specificaţii tehnice din Anexa 1 

 HG nr. 829/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1844/2005 

privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi 

regenerabili pentru transport, operatorii economici pot introduce pe piaţă 

numai amestecuri de biocarburanţi şi carburanţi convenţionali - derivate ale 

uleiurilor minerale, după cum urmează: 

 de la data de 1 ianuarie 2011, motorina cu un conţinut de biocarburant 

de minimum 5% în volum; 

 de la data de 1 ianuarie 2013, motorina cu un conţinut de biocarburant 

de minimum 7% în volum. 

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare 

instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier. 

Instruirea personalului contractorului în ceea ce priveşte posibilităţile de 

abordare a activităţilor şi de acces în perimetrul şantierului, urmărirea prognozelor 

meteorologice pentru evitarea activităţilor de şantier în condiţii nefavorabile vor 

contribui la prevenirea/reducerea riscurilor de accident şi poluare în etapa de 

construcţie/montaj. 
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Sol/Subsol 

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu 

Sol/Subsol sunt prezentate in continuare: 

 utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea 

evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor 

defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera 

 este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in 

spatiile naturale (pe sol) 

 depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure 

securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in 

scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala 

 spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone 

special amenajate pentru astfel de operatiuni 

 utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite 

conform proiectului, evitand suprafetele nepavate 

 operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor 

executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin 

recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici 

autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de 

eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE 

privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin 

Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 

235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate) 

 reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de 

santier se fac în locuri special amenajate cu platforme betonate (în 

perimetrul organizarii de santier sau în exterior - la unităţi specializate) 

 este interzisa amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti 

in zone neamenajate de unde se pot produce pierderi pe sol 

 constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice 

producerea unor accidente 

 constructorii sunt obligati sa foloseasca pentru evacuarea de pe santier a 

materialelor si a deseurilor doar mijloace de transport care sa fie prevazute 

cu protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie 

 asigurarea protecţiei solului în perimetrul organizarii de santier, prin 

platforme betonate şi spatii special amenajate de parcare 

 in urma realizarii fundatiilor va rezulta pamant de excavatii, care poate fi 

refolosit la umpluturi, iar restul – ce nu poate fi utilizat – va fi transportat si 

depozitat in locurile stabilite de CNE Cernavoda impreuna cu Primaria 

Cernavoda. 

 se va respecta intocmai tehnologia de executie prezentata în proiect, luandu-

se masuri de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale 
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 se vor prevedea toate masurile constructive şi de supraveghere pentru 

funcţionarea în conditii de siguranta a instalaţiilor CNE Cernavodă 

 

Deseuri 

In vederea asigurarii unui management adecvat, pentru gestionea deseurilor 

in timpul lucrarilor de constructii, in cadrul organizarii de santier se vor respecta pe 

langa prevederile legale referitoare efectiv la gestionarea deseurilor, si 

urmatoarele: 

 procedurile CNE Cernavodă  

 procedurile speciale pentru proiect  

 măsurile de prevenire şi/sau reducere a scurgerilor accidentale 

 procedurile de management a deşeurilor rezultate din activităţile de 

construcţii-montaj,  

 activităţile de întreţinere periodică a utilajelor şi vehiculelor,  

 manipularea corespunzătoare şi stocarea combustibililor şi materialelor.  

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 

privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru 

categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile. 

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii 

corespunzătoare a deşeurilor industriale neradioactive generate în perioada de 

realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, 

eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate şi autorizate.  

Pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, 

respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile pe depozite de deşeuri inerte 

sau de deşeuri periculoase, se vor contracta de catre prestator firme specializate şi 

autorizate. 

Prestatorul lucrarilor de constructii / montaj va fi obligat sa facă colectarea 

separată a tuturor deşeurilor generate funcţie de natura materialelor şi de 

posibilitatile de refolosire /valorificare, precum şi funcţie de gradul de contaminare 

sau nu cu substanţe periculoase, astfel vor fi colectate urmatoarele categorii de 

deseuri: 

 deşeuri reciclabile / deşeuri nereciclabile 

 deşeuri nepericuloase / deşeuri periculoase. 

Responsabilitatea gestionarii corespunzătoare a deşeurilor este in 

conformitate cu legislatia in vigoare. 

Nu se vor utiliza materiale de construcţie cu conţinut de asbest deci nu vor fi 

generate deşeuri de construcţie cod 17 06 - materiale izolante şi materiale de 

construcţie cu conţinut de azbest (cod deseu conform HG nr. 856/2002 privind 

evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 

inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare). 

Utilajele, echipamentele şi vehiculele utilizate pentru etapele de construcţie-

montaj vor fi asigurate prin contract de prestări servicii, întreţinerea şi reparaţia 
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acestora fiind exclusiv în sarcina contractorului şi va fi efectuată la unităţile 

specializate folosite de acesta, în afara amplasamentului. 

Deşeurile din construcţii se vor gestiona conform prevederilor legale 

specifice, evitându-se depozitarea temporară în spaţiile aferente organizării de 

şantier. 

Depozitarea temporară a deşeurilor generate în etapa de construcţie/montaj 

şi eliminarea acestora se va face conform procedurilor interne ale CNE Cernavodă 

şi legislaţiei aplicabile, numai în spaţii special amenajate în acest scop. 

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate 

în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi 

opţiunile de gestionare – posibil valorificabil şi/sau posibil de eliminate: 

 

Denumirea deşeului 

Codul 

deşeului – 

conf. HG 

856/2002 

Starea fizică 

(Solid-S, 

Lichid- L, 

Semisolid-SS 

Opţiuni de gestionare 

Posibil 

valorificabil 

Posibil de 

eliminat 

Beton 17 01 01 S X  

Amestecuri de beton, caramizi, 

tigle şi materiale ceramice, altele 

decât cele specificate la 17 01 06 

17 01 07 S X  

Fier şi otel 17 04 05 S X  

Amestecuri metalice 17 04 07 S X  

Deşeuri de lemn 17 02 01 S X  

Materiale plastice 17 02 03 S X  

Pământ contaminat de scurgerile 

de motorină, uleiuri, etc. 
17 05 03* S  X 

Pământ şi pietre, altele decât cele 

specificate la 17 05 03* 
17 05 04 S X X 

pământ fertil şi roci rezultate din 

săpăturile pentru fundaţii, drumuri 

si platforme, camine colectoare, 

vane, trasee electrice, etc. 

17 05 05 S X X 

Materiale izolante, altele decât cele 

specificate la 17 06 01 (cu continut 

de azbest) şi 17 06 03 (constand 

din sau continand substante 

periculoase) 

17 06 04 S  X 

Uleiuri de ungere uzate din 

categoriile: 

 Uleiuri minerale neclorurate de 

motor, de transmisie şi de ungere 

 Alte uleiuri de motor, de 

transmisie şi de ungere 

 

 

13 02 05* 

 

13 02 08* 

 

L X X 

Anvelope scoase din uz 16 01 03 S X  

Baterii cu plumb 16 06 01* S X  

Absorbanti, materiale filtrante 

(materiale de lustruire, 
15 02 02* S  X 
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Denumirea deşeului 

Codul 

deşeului – 

conf. HG 

856/2002 

Starea fizică 

(Solid-S, 

Lichid- L, 

Semisolid-SS 

Opţiuni de gestionare 

Posibil 

valorificabil 

Posibil de 

eliminat 

îmbracaminte de protecţie 

contaminată cu substanţe 

periculoase) 

Materiale de lustruire şi 

îmbracaminte de protecţie, altele 

decât cele specificate la 15 02 

02 

15 02 03 S X X 

Ambalaje de hartie şi carton 15 01 01 S X  

Ambalaje de materiale plastice 15 01 02 S X  

Ambalaje de lemn 15 01 03 S X  

Ambalaje de materiale compozite 15 01 05 S X X 

Ambalaje care conţin reziduuri sau 

sunt contaminate cu substanţe 

periculoase 

15 01 10* S  X 

Hartie/carton 20 01 01 S X  

Deseuri de sticla 20 01 02 S X  

Materiale plastice 20 01 39 S X  

Metale 20 01 40 S X  

Deşeuri municipale amestecate - 

deseuri menajere generate 

activitatea personalului 

20 03 01 S  X 

 

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai 

multe proprietati periculoase mentionate în ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale 

deşeurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la Legea 211/2011 privind regimul 

deşeurilor. 

 

Zgomot 

Masurile de protectie impotriva zgomotelor vizeaza in special personalul 

angrenat in activitatile de constructii montaj care poate fi afectat de zgomot daca se 

inregistreaza depasiri ale nivelurilor maxim admise conform legislatiei si 

reglementarilor in vigoare. De aceea daca se vor inregistra depasiri ale valorilor 

limita de expunere conform HG 493/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se va declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia 

sanatatii lucratorilor in raport cu nivelurile de expunere zilnica la zgomot si 

presiunea acustica, se vor identifica sursele de zgomot, sau activitatile care 

genereaza aceste niveluri de zgomot si se vor propune masuri de reducere a 

nivelurilor de zgomot: 

 la sursa 

 pe traseul dintre sursa si receptor (lucratorul) 

 in ultima instanta, masuri individuale de protective 

 masuri combinate din cele prezentate mai sus 
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Masurile de evitare a inregistrarii depasirilor nivelului de zgomot in cadrul 

organizarii de santier vizeaza activitati ce tin de managementul adecvat al 

lucrarilor de constructii montaj si de calitate a lucrarilor, respectiv: 

 etapizarea lucrărilor astfel încât să se evite efectuarea a două sau mai multe 

lucrări cu caracter diferit în acelaşi timp, pentru prevenirea cumulării mai 

multor surse generatoare de zgomot si organizarea muncii astfel incat sa se 

reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii expunerii personalului 

prin stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de 

lucru 

 calitatea lucrărilor, care trebuie să întrunească cerinţele de calitate astfel 

încât să se limiteze necesitatea unor reparaţii sau intervenţii neplanificate 

care pot produce un efect negativ prin generarea de zgomot etc. 

 informarea si instruirea personalului privind utilizarea corecta a 

echipamentelor de lucru in scopul reducerii expunerii minime la zgomot 

 utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot, captatoare de 

zgomot, difuzoare si amortizoare pentru ventilatoare 

 

 

 

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz 

de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii 

sunt disponibile 

 

VIII.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la 

finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi / sau la încetarea activităţii 

a) La finalizarea lucrarilor de constructii / montaj a investitiei nu sunt 

necesare lucrări speciale de refacere a amplasamentului / lucrari de reconstructie 

ecologica, avand in vedere ca amplasamentul acesteia este situat intr-o zona 

industriala, in incinta CNE Cernavoda.  

Pe durata constructiei si functionarii normale a obiectivului propus prin 

proiect acesta nu va afecta flora si fauna locala si ca urmare nu sunt necesare 

lucrari de reconstructie ecologica. 

 

b) In caz de accidente  
În ceea ce priveşte pregătirea, planificarea şi intervenţia în situaţii de poluări 

accidentale, se precizează că CNE Cernavodă dispune de un plan general la nivelul 

obiectivului nuclear, care este avizat şi aprobat de organele competente, şi care va fi 

revizuit şi extins pentru a include şi proiectul analizat. In cadrul acestuia vor fi 

prevazute inclusiv masurile de refacere a amplasamentului.  

Desigur lucrarile de refacere a amplasamentului vor depinde de tipul 

accidentului si de gradul de poluare / contaminare, care va fi stabilit in urma unui 

studiu. 
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c) La incetarea activitatii lucrarile de refacere a amplasamentului 

reprezintă o activitate parte integrantă din documentaţia de dezafectare şi se vor 

respecta prevederile legislative în vigoare aplicabile obiectivelor/instalaţiilor 

nucleare. 

Restaurarea şi ecologizarea terenului eliberat de sarcini tehnologice va face 

obiectul unui proiect de reabilitare care va ţine cont de rezultatele unui studiu de 

evaluare a gradului de poluare/contaminare. 

Acest studiu va indica şi include detalii privind măsurile de decontaminare şi 

de refacere a calităţii terenului până la readucerea lui la o stare cât mai apropiată de 

cea iniţiala, semnalată în studiul “Analiza Initiala de Securitate a DICA” (79D-

01364-AIS-01, 2001) in baza careia s-a obtinut Autorizatia de Amplasare a DICA 

cu 27 de Module. 

 

VIII.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru 

cazuri de poluări accidentale 

Protectia populatiei şi a personalului operator, atât în functionare normală 

cât şi în eventualitatea unui accident la nivelul unitătii tehnologice, constituie 

principalul obiectiv de securitate ce se are în vedere încă de la initierea proiectării 

unei instalatii nucleare. 

Conform documentatiei puse la dispozitie de beneficiar, au fost analizate 

urmatoarele tipuri evenimente anormale care se pot intampla in timpul incarcarii 

unui modul MACSTOR si masurile care se iau in aceste situatii, respectiv: 

 Pierderea integritatii continutului coșului în timpul stocării uscate – acest 

eveniment poate fi detectat in timpul monitorizarii cilindrului de stocare prin 

prezenta contaminantilor in aerul recirculat. Avand in vedere ca cilindrul 

este proiectat ca bariera secundara, nu vor exista eliberari radioactive in 

mediul exterior. Acest eveniment se rezolva prin izolarea cosului defect si 

repararea acestuia. Pentru a identifica coșul defect, coșurile vor fi transferate 

într-un cilindru nou și apoi verificate, unul câte unul, prin măsurarea 

potențialelor emisii în interiorul cilindrului în timpul recircularii aerului. 

Coșul defect va fi izolat sau reparat. 

 Pierderea integritatii continutului cilindrului în timpul stocării uscate - Acest 

eveniment trebuie rezolvat, pentru a remedia pierderea potențială a barierei 

secundare de izolare a combustibilului. Un cilindru cu scurgeri poate fi 

detectat datorită prezenței umidității în timpul monitorizării cilindrului de 

depozitare. Atunci când este detectat un cilindru defect, sudurile accesibile 

ale capacului cilindrului sunt inspectate pentru a detecta sursa scurgerii, iar 

sudurile sunt acoperite, dacă este cazul. În cazul în care cilindrul defect nu 

poate fi reparat, atunci acesta va fi golit, iar coșurile vor fi transferate într-un 

alt cilindru; cilindrul de stocare defect va fi sigilat și abandonat. Apariția 

acestui eveniment poate fi evitată prin reducerea ratei de coroziune, prin 

aplicarea unor straturi protectoare de zinc în timpul fazei de fabricație (atât 

pe suprafața interioară cat și exterioară a fiecărui cilindru), precum și prin 
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inspectarea și repararea oricaror posibile deteriorari ale acestor suprafeţe 

datorate activităților de construcție. 

 Detectarea activității în interiorul unui cilindru de stocare - Monitorizarea 

atmosferei din interiorul unui cilindru de stocare poate pune în evidență 

prezența radioactivității. Sursa acestei radioactivitati poate fi contaminarea 

de pe suprafața coșurilor de depozitare, și este preferabil ca această 

contaminare sa se mențina în interiorul cilindrului de stocare. Dacă se 

suspectează pierderea integrității izolarii coșului, atunci coșul va fi 

identificat și returnat la stația de lucru ecranată pentru inspecție și re-

sudurare. Toate operațiunile de recuperare vor fi efectuate în conformitate cu 

procedurile aprobate, care vor specifica modul în care contaminarea va fi 

controlată.  

 Eveniment seismic – Modulele MACSTOR respecta cerintele din punct de 

vedere seismic, iar evenimentele seismice nu vor avea efecte asupra 

capacitatilor structurale, de racire sau de ecranare ale modulului pentru ca 

structura nu va fi afectata. In urma unui eveniment seismic modulele sunt 

inspectate pentru orice semne de deteriorare. De asemenea se poate realiza o 

verificare aleatorie a unui număr de cilindri de stocare pentru a verifica daca 

au fost menținute proprietățile de confinare ale cilindrilor de stocare. 

 Blocajul fluxului de aer al elementelor circuitului de aer ale modulului 

MACSTOR - funcția de confinare pentru a preveni eliberarea de radionuclizi 

volatili care sunt depozitati în modulele MACSTOR este menținută de 

elementul combustibil, de coșul de combustibil și cilindrul de stocare. 

Acestea sunt realizate din aliaj de zirconiu, din oțel inoxidabil și respectiv 

oțel carbon galvanizat și nu vor fi afectate de mici creșteri de temperatură 

generate de obstacole ale fluxului de aer în circuitul de aer. Prin urmare, nu 

exista evenimente naturale probabile care sa poata bloca fluxul de aer de 

răcire ale modulului MACSTOR care sa aiba ca rezultat un pericol 

radiologic sau o eliberare de radionuclizi volatili. 

 Caderea unui coș de combustibil - Troliul, lanțul și graiferul containerului de 

transfer formează un sistem care este folosit pentru încărcarea coșurilor de 

combustibil în cilindrii de stocare ai modulului MACSTOR. Aceasta 

formează un dispozitiv de ridicare fiabilitatea normală, de la care nu poate fi 

pretins sa mențina controlul asupra sarcinii pentru toate condițiile probabile. 

Caderea unui coș de combustibil în cilindrul de stocare ar fi un eveniment cu 

probabilitate mică, dar trebuie să fie considerat ca un eveniment probabil. 

Coșul de combustibil este o structură robustă, de la care este de așteptat să-si 

mențină integritatea structurală în urma caderii. Mai exact, coșul de 

combustibil nu se va deforma suficient pentru a ramane blocat în cilindrul de 

stocare, pentru a deforma inelul de ridicare și va menține integritatea 

sudurilor care leagă postul central de placa de bază. Cilindrul de stocare este, 

de asemenea, proiectat pentru a reduce la minimum deformarea acestuia și 
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pentru a-si menține baza atașată la secțiunea verticală a corpului cilindrului 

de stocare. În urma evenimentului, troliul containerului de transfer este 

reparat, iar coșul de combustibil este extras din cilindrul de stocare. În urma 

unui astfel de eveniment, cilindrul de stocare nu mai este folosit pentru 

depozitare, daca in urma verificarii izolarii sau integritatii mecanice a 

secțiunii sale bazale rezulta ca acest lucru nu este posibil. Caderea unui cos 

de combustibil poate genera tensiuni foarte mari in partea superioara a 

modulului. Cilindrul de stocare absoarbe semnificativ energia de impact prin 

deformare elastică și plastică. Puntea superioară este prevăzuta cu bare de 

armare suficiente pentru a sustine rezultanta sarcini dinamice. Puntea 

superioară a modulului poate fi, totuși, obiectul unor daune locale, care s-ar 

putea repara, în principal prin injectarea de mortar din puntea superioară. 

 Caderea unui container de transfer - Containerul de transfer este manevrat 

deasupra modulului la o înălțime care este mai mică decât maximul 

admisibil al inaltimii de manevrare al containerului de transfer. Puntea 

superioară este prevăzută cu suficiente bare de armare pentru a sustine aceste 

sarcini dinamice. De la eveniment, puntea superioară a modulului poate fi, 

totuși, obiectul unor daune locale, la punctul de impact, care ar fi reparate, în 

principal prin injectarea de mortar in puntea superioară. In urma unei analize 

a dozelor de radiații primite de către populație, în cazul în care containerul 

cade la modulul de stocare, s-a aratat că perioada de expunere trebuie să fie 

limitata pentru persoanele care, din diverse motive, sunt prezente la gardul 

zonei depozitare. Datorită dimensiunii mari a modulului MACSTOR, o 

verificare detaliată a efectelor căderii containerului de transfer la un anumit 

număr de locații de la modul a fost efectuata. Analiza a ajuns la concluzia că 

unele daune locale și reparabile ar avea loc numai la locația specifică a 

impactului și că evenimentul nu ar avea ca rezultat cedarea barelor de 

armare, nu ar avea ca rezultat tensiuni inacceptabile în structura modulului și 

nu ar avea ca rezultat cruste interne de beton. 

 Coliziunea unui vehicul terestru, cum ar fi autotransportatorul containerului 

de transfer - Singurul vehicul terestru greu (vehiculele de securitate se 

presupune a fi mai ușoare) care vine in apropierea modulelor încărcate 

MACSTOR este autotransportatorul containerului de transfer. Viteza sa este 

menținută sub valoarea de 10 km pe oră, în zonele din apropierea modulelor 

încărcate, pentru a asigura o manevrabilitate și un control, astfel încât să se 

prevină coliziuni. In cazul în care are loc o coliziune a autotransportatorul 

containerului de transfer cu modulul MACSTOR, impactul vehiculului la o 

viteză nominală de până la 15 km pe oră, a rezultat a fi inofensiv  și nu s-ar 

rasturna asupra modulul și nici nu ii va afecta proprietăţile sale de ecranare. 

În cazul în care se va intampla o coliziune, orice degradari ale betonului vor 

fi reparate în urma evenimentului. 
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VIII.3. Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea 

instalaţiei 

Termenul “dezafectare” utilizat în industria nucleară se referă la acţiunile 

tehnice şi administrative necesare a se desfăşura la finalul vieţii unui obiectiv 

nuclear în vederea atingerii nivelului de eliberare, parţială sau totală, de sub 

controlul Autorităţii de Reglementare. 

Dezafectarea nucleară are ca principale obiective protejarea personalului, a 

populatiei şi a mediului de pericolele radiologice şi neradiologice rezultate din 

oprirea instalatiei, precum şi limitarea posibilelor efecte asupra generatiilor viitoare. 

Acţiunile avute în vedere implică, printre altele, decontaminarea, 

dezasamblarea/demontarea şi îndepărtarea materialelor radioactive, a 

componentelor, structurilor şi deşeurilor. 

Aceste activităţi sunt îndeplinite cu scopul de a obţine o reducere sistematică 

şi progresivă a pericolelor radiologice şi, de asemenea, sunt realizate pe baza unei 

planificări şi evaluări iniţiale în vederea asigurării securităţii nucleare în timpul 

operaţiilor de dezafectare. 

În unele situaţii, obiectivul nuclear supus procesului de dezafectare va 

rămâne sub controlul Autorităţii de Reglementare, deoarece acesta poate face parte 

dintr-un complex de instalaţii nucleare încă în funcţiune. 

 

Activitati de dezafectare specifice DICA 

In cazul dezafectarii DICA, principala activitate consta in indepartarea 

combustibilului din modulele de stocare. Aceasta implica existenta in tara sau in 

strainatate a unui depozit final pentru combustibilul iradiat. 

 

 Dezafectarea echipamentelor si structurilor utilizate la pregatirea si 

transferul combustibilului ars 

In ceea ce priveste echipamentele utilizate la pregatirea si transferul 

combustibilului ars, cum ar fi Statia de Incarcare Combustibil Ars (SICA) si 

containerul de transfer, acestea vor fi decontaminate si stocate in vederea 

reutilizarii in alte scopuri sau depozitarii in afara amplasamentului DICA. 

Dezafectarea Extinderii Cladirii BCU, se va desfasura similar cu dezafectarea altor 

componente din CSAN si va face parte din planul general de dezafectare al 

centralei nucleare. 

 

 Dezafectarea modulelor de stocare 

Principalele activitati din planul de dezafectare pentru modulele de stocare 

sunt urmatoarele: 

• Scoaterea cosurilor de stocare 

• Verificarea absentei contaminarii in cilindrii de stocare si pe suprafata 

modulelor 

• Verificarea radioactivitatii materialelor activate comparativ cu limitele 

maxime admise pentru fiecare izotop 
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• Refolosirea sau demolarea modulelor, materialele rezultate fiind depozitate 

ca deseuri industriale 

• Dezafectarea zonei de stocare 

• Restaurarea terenului 

Simplitatea programului de dezafectare se datoreaza faptului ca otelul 

carbon din care sunt fabricati cilindrii de stocare, armaturile din betonul modulului 

si betonul insusi nu au nivelul de radioactivitate astfel incat sa trebuiasca sa fie 

considerate deseuri slab active. Aceasta a fost verificata prin calculul de activare. 

Singurele materiale care ar trebui stocate ca deseu slab activ ar putea fi materialele 

textile utilizate pentru curatirea eventualei contaminari de la partea inferioara a 

unor cilindri de stocare. In consecinta, principala activitate a programului de 

dezafectare a modulelor de stocare consta in verificarea faptului ca nu exista 

materiale radioactive care ar trebui sa fie depozitate ca deseuri radioactive. 

Activitatile mentionate anterior sunt prezentate detaliat in continuare: 

• Indepartarea cosurilor de stocare 

Indepartarea combustibilului din modulul de stocare reprezinta principala 

activitate de dezafectare. Indepartarea cosurilor din modul se face executand, in 

ordine inversa, operatiile de incarcare. La depozit cosul de stocare va fi incarcat 

direct in containerul de transfer. Datorita greutatii mai mari a containerului de 

transfer, va fi necesara o macara portal de capacitate mai mare, impreuna cu o 

platforma si o usa de incarcare a containerului de transfer. Timpul necesar pentru 

indepartarea cosurilor din depozit depinde de capacitatea sistemelor de transfer si 

depozitare, precum si de cantitatea de combustibil care trebuie manipulata. Golirea 

intregului depozit ar putea dura cativa ani. Activitatile de demolare a modulelor de 

stocare vor incepe numai dupa indepartarea intregii cantitati de combustibil stocat. 

 

• Verificarea absentei contaminarii in cilindrii de stocare si pe suprafata 

modulelor 

Dupa indepartarea combustibilului, cavitatile interne ale cilindrilor de 

stocare vor fi verificate din punct de vedere a contaminarii superficiale si, daca este 

cazul, vor fi decontaminate. In urma acestor operatii se pot produce mici cantitati 

de material textil si lichide contaminate, care vor fi apoi depozitate la un depozit 

final national sau international. 

 

• Verificarea absentei produsilor de activare in structurile de stocare 

Datorita gradului de ardere relativ scazut al combustibilului CANDU, se 

produc relativ putini neutroni pe fasciculul de combustibil iradiat. Neutronii emisi 

vor activa unele elemente din otelul carbon din care sunt fabricati cilindrii de 

stocare si armaturile betonului; intr-o masura neglijabila va fi activat chiar betonul. 

Productia de neutroni din combustibilul iradiat scade lent in timp. Timpul de 

injumatatire al produsilor de activare este relativ scurt, produsii de activare de 

interes atingand activitatea de echilibru dupa cateva perioade de injumatatire. 

Producerea de noi produsi de activare se opreste dupa indepartarea combustibilului 
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din cilindrii de stocare, in consecinta radioactivitatea elementelor activate descreste 

rapid. Cel mai probabil, demolarea modulelor va fi realizata dupa terminarea 

programului de descarcare si ridicarea zonarii nucleare a depozitului. In practica, 

indepartarea intregii cantitati de combustibil din modulele de stocare poate dura 

luni sau ani. 

In tabelul urmator sunt prezentate, pentru 3 perioade de timp, procentele din 

concentratia maxima permisa pentru principalii produsi de activare ai otelului 

carbon. 

Asa cum se arata in „79D-35370-220-000-2001, AECL Internal Memo from 

K.Tsang to R.R.Beaudoin, Cernavoda Dry Fuel Storage Module – Activation of 

steeland concrete following dry storage”, activarea betonului este nesemnificativa. 

Din tabel se poate vedea ca activitatea de Co-60 in otel carbon este initial de 

40 de ori mai mica decat limita permisa. Activarea betonului se datoreaza in primul 

rand Ca-45, care este neglijabila (0,1 Bq/g dupa o luna) si descreste rapid, avand 

un timp de injumatatire de 165 zile. 

 

Dezintegrarea principalilor produsi de activare din otel carbon dupa 50 de ani de 

stocare uscata si perioadele tipice de dezintegrare 

 

 

Fe-55 (timp de 

injumatatire 949 

zile) 

Co-60 (timp de 

injumatatire 5,3 ani) 

in otel carbon 

Co-60 (timp de 

injumatatire 5,3 ani) 

in otel inox 

Concentratia maxima permisa 

(CMP) 
1000 Bq/gram 10 Bq/gram 10 Bq/gram 

Raportul dintre activitate si 

CMP dupa o luna 
0,23% 2,4% 7,4% 

Raportul dintre activitate si 

CMP dupa un an 
0,19% 2,1% 6,5% 

Raportul dintre activitate si 

CMP dupa patru ani 
0,08% 1,4% 4,4% 

 

Datorita activitatii foarte scazute, toate materialele din modulul de stocare 

vor putea fi depozitate ca deseuri industriale ne-nucleare. In consecinta, dupa 

dezafectare nu sunt de asteptat cantitati mari de deseuri radioactive care sa necesite 

depozitare ca atare. 

Nivelurile de activare ale modulelor de stocare vor fi verificate. In decursul 

acestei activitati, se vor lua probe din beton (prin forare in interiorul peretelui de 

beton al modulului), din barele de armare ale betonului si probe (prin taiere) din 

materialul cilindrilor de stocare. Daca testele vor indica valori ale activitatii mai 

mici decat cele care definesc deseurile slab active, se va trece la demolarea 

modulelor de stocare. 
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• Refolosirea sau demolarea modulelor de stocare 

Dupa ce a fost golit de combustibil, modulul de stocare ar putea fi folosit 

pentru stocarea materialelor mai putin radioactive. Beneficiarul trebuie mai intai sa 

analizeze ce intrebuintare alternativa poate da acestor module; daca nu se gaseste 

alta utilizare, se va trece la demolarea modulului. 

Operatiile de golire a modulelor de stocare pot dura destul timp. Beneficiarul 

are alternativa de a astepta, inainte de a incepe demolarea, pana cand toate 

modulele din depozit vor fi golite, decontaminate si verificate din punct de vedere 

al acceptarii materialelor ca necontaminate. Aceasta strategie va reduce in general 

doza de radiatii incasata de personal si va facilita desfasurarea activitatilor pe 

platforma de stocare DICA. 

Demolarea modulelor de stocare se va face utilizand echipamentul si 

metodele standard pentru astfel de activitati. Dupa eliberarea de sub regimul de 

autorizare de catre CNCAN materialele rezultate din aceste activitati vor fi 

reciclate sau depozitate ca deseuri industriale. Materialele care nu satisfac cerintele 

de eliberare de sub regimul de autorizare vor fi depozitate ca deseuri radioactive. 

 

• Dezafectarea zonei de stocare 

Dezafectarea zonei de stocare necesita un minim de activitate (dupa 

indepartarea in prealabil a combustibilului), care consta in indepartarea 

echipamentelor de ridicat, demolarea corpului de acces si a gardurilor, daca este 

cazul. Aceste componente fiind necontaminate, vor fi reciclate sau manipulate ca 

deseuri industriale. 

 

• Restaurarea terenului 

Dupa dezafectarea modulelor de stocare si a celorlalte echipamente din zona 

de stocare, terenul poate fi utilizat in alte scopuri industriale, in care poate fi utila 

refolosirea fundatiilor solide construite pentru modulele de stocare. La alegere, 

terenul poate fi lasat asa cum este sau restaurat pentru alte scopuri. 

 

Planul de dezafectare al DICA 

Intrucat DICA se afla pe amplasamentul CNE Cernavoda, dezafectarea 

depozitului a fost adresata in cadrul Planului Preliminar de Dezafectare 

(PPD) al U1 si U2, dezvoltat de firma canadiana Kinectrics in documentul “SNN 

Cernavoda NPP Units 1&2 Preliminary Decommissioning Plan”, code K-414716-

00001-R03. De asemenea, costurile aferente dezafectarii DICA au fost estimate in 

raportul elaborat de firma Kinectrics: “SNN Cernavoda NPP Units 1&2 

Decommissioning Costing Report”, code K-414716-00003-R01. 

Sub conducerea Kinectrics, la elaborarea PPD al CNE Cernavoda U1 si U2, 

au participat urmatoarele companii: 

 CANDESCO Corporation, firma canadiana, subsidiara Kinectrics, al carui 

personal a intocmit PPD-uri similare pentru centralele nuclearoelectrice 

canadiene de la Pickering, Bruce si Darlington. 
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 DECOM s.a., firma din Slovacia care a dezvoltat un cod de calcul 

specializat, numit OMEGA si care ruleza pe PC, fiind dedicat realizarii 

proiectelor de dezafectare a centralelor nuclearoelectrice. 

 MATE-FIN, firma romaneasca cu experienta in procesarea deseurilor 

nucleare si care a participat la culegerea datelor de la U1 si U2, necesare ca 

input pentru programul de calcul OMEGA. De mentionat este si faptul ca 

MATE-FIN furnizeaza catre CNE Cernavoda consultanta si servicii in ceea 

ce priveste procesarea deseurilor radioactive de joasa si intermediar joasa 

activitate, modelarea strategiei de dezafectare, estimarea costurilor necesare 

dezafectarii, precum si pentru optimizarea si dezvoltarea PPD-ului, cat si a 

Raportului de Costuri (RC) a fost utilizat programul de calcul OMEGA. 

Programul OMEGA respecta recomandarile AIEA, OECD /NEA si UE in 

ceea ce priveste modul de abordare al costurilor, precum si structura acestora, 

formulate in documentul “International Structure for Decommissioning Costing 

(ISDC) of Nuclear Installations” NEA no. 7088/OECD 2012. 

Conform legislatiei in vigoare, Planul Preliminar de Dezafectare si Raportul 

de Costuri au fost transmise la Agentia Nucleara si Pentru Deseuri Radioactive 

(ANDR) si avizate cu avizul nr. SNN-CNE Cernavoda/ 02 din 22.11.2013. 

 

Continutul Planului Preliminar de Dezafectare 

Planul Preliminar de Dezafectare include urmatoarele: 

 o descriere a instalatiilor care vor fi dezafectate: U1, U2, Unitatea 0, DIDR 

si DICA 

 o prezentare a strategiei de dezafectare care va fi folosita 

 planificarea activitatilor de dezafectare 

 o descriere a structurii administrative care va fi creata pentru gestionarea 

activitatii de dezafectare  

 o prezentare a rolurilor si responsabilitatilor pentru activitatile de dezafectare 

 o descriere a activitatilor care trebuie realizate ca parte a dezafectarii 

 o estimare a inventarului de deseuri radioactive care va fi generat in timpul 

dezafectarii  

 o estimare a costurilor dezafectarii; aceasta sectiune reprezinta un sumar al 

Raportului de costuri mentionat mai sus  

 o evaluare preliminara a pericolelor radiologice si conventionale asociate 

activitatilor de dezafectare 

 o evaluare preliminara a impactului activitatii de dezafectare asupra 

mediului  

 sistemul de management al calitatii aplicabil dezafectarii; 

 o descriere a cerintelor de actualizare a documentatiei asociate activitatii de 

dezafectare 
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Indepartarea cosurilor din DICA si containerizarea lor in vederea 

depozitarii definitive 

Activitatile de dezafectare specifice DICA, inclusiv indepartarea cosurilor de 

stocare din cilindrii modulelor DICA sunt prezentate anterior. Astfel, la 

dezafectarea DICA, indepartarea cosurilor cu cele 60 de fascicule de combustibil 

uzat din cilindrii modulelor DICA se va face executand, in ordine inversa, 

operatiile de incarcare. Dupa ce va fi scos din modul, cosul de stocare combustibil 

uzat va fi incarcat in containerul de transfer si transportat la statia de incapsulare, 

unde combustibilul va fi recuperat si containerizat in vederea depozitarii definitive. 

Conform PPD, pentru statia de incapsulare a combustibilului uzat, se intentioneaza 

sa se foloseasca solutia dezvoltata de agentia guvernamentala canadiana, Nuclear 

Waste Management Organization’s (NWMO), cu deosebirea ca, in Canada aceasta 

statie se va construi la depozitul final (Deep Geological Repository - DGR), iar in 

Romania se va construi pe amplasamentul Cernavoda, langa DICA. 

Statia de containerizare, combustibilul ars va fi recuperat din cosul ce 

contine 60 de fascicule si va fi transferat intr-un alt tip de cos, unde se vor incarca 

120 de fascicule, aranjate pe doua straturi de cate 60. Cosurile cu combustibil ars 

vor fi incarcate in containere pentru stocarea definitiva, cate trei in fiecare 

container. Containerul ce contine cate 360 de fascicule de combustibil uzat, dupa 

ce va fi sudat si inspectat, va fi transportat la depozitul final. 

In figura urmatoare este prezentat proiectul conceptual al containerului si al 

cosului de stocare combustibil uzat dezvoltat de NWMO. Solutia NWMO pentru 

statia de containerizare se afla intr-o faza incipienta de elaborare. Data estimata 

pentru finalizarea proiectului si a raportului preliminar de securitate nucleara a 

statiei de containerizare combustibil uzat (UFPP - Used Fuel Packing Plant), cat si 

a containerului de depozitare finala combustibil uzat (UFC - Used Fuel Container) 

este 2024. 

In concluzie, activitatile de containerizare, transport si depozitare definitiva 

a combustibilului uzat de la DICA vor fi detaliate la urmatoarele revizii ale 

Planului Preliminar de Dezafectare si ale Raportului de Costuri. 
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Actualizarea Planului de Dezafectare al DICA 

Conform art. 7 din normele NSN-15, Planul de Dezafectare al DICA trebuie 

actualizat si transmis la CNCAN la interval de 5 ani.  

 

VIII.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale / reabilitare în vederea 

utilizării ulterioare a terenului 

Restaurarea şi ecologizarea terenului eliberat de sarcini tehnologice va face 

obiectul unui proiect de reabilitare care va ţine cont de rezultatele unui studiu de 

evaluare a gradului de poluare/contaminare. 

Acest studiu va indica şi include detalii privind măsurile de decontaminare şi 

de refacere a calităţii terenului până la readucerea lui la o stare cât mai apropiată de 

cea iniţiala, semnalată în studiul “Analiza Initiala de Securitate a DICA” (79D-

01364-AIS-01, 2001) in baza careia s-a obtinut Autorizatia de Amplasare a DICA 

cu 27 de Module. 

Deşi proiectul a prevăzut protejarea solului şi a subsolului din zona 

amplasamentului, prin platforme betonate pe care vor fi amplasate modulele, este 

posibil ca şi actiunea de readucere a terenului la o stare cât mai apropiată de cea 

iniţială să genereze deşeuri, dintre care unele ar putea fi încadrate în categoria 

deşeurilor periculoase, fie datorită unei contaminări radioactive – probabil de mică 

intensitate, fie datorită unei poluări cu substanţe periculoase. 

Acţiunile de reconfigurare şi reabilitare a terenului ocupat se vor executa 

conform unui grafic care va ţine cont de operaţiile de dezafectare la nivelul 

întregului amplasament nuclear precum şi de destinaţia finală a amplasamentului 

stabilită după consultări cu administraţia locală. 

Dupa dezafectarea modulelor de stocare si a celorlalte echipamente din zona 

de stocare, terenul poate fi utilizat in alte scopuri industriale, in care poate fi utila 

refolosirea fundatiilor solide construite pentru modulele de stocare.  

La alegere, terenul poate fi lasat asa cum este sau restaurat pentru alte 

scopuri. 
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IX. Anexe - piese desenate 

 

  1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de 

planificare a utilizării suprafeţelor 

  Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 

construcţie etc.) 

   Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi 

amplasamente) 

 

  2. Schemele-flux pentru: 

  - procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare. 

 

  3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia 

mediului. 
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X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării 

procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu: 

   a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală 

protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale 

amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de 

vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională 

Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele 

conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 

 

Localizare si date tehnice: 

Prin prezentul proiect „Extinderea amplasamentului Depozitului 

Intermediar de Combustibil Ars si continuarea construirii modulelor tip 

MACSTOR 400” se propune extinderea depozitului de deseuri radioactive rezultate 

in urma functionarii CNE Cernavoda. 

Extinderea obiectivului DICA are ca scop marirea capacitatii de stocare a 

combustibilului ars in perspectiva prelungirii duratei de functionare a U 1 si U 2 cu 

inca un ciclu de functionare de 30 de ani. 

Prin implementarea proiectului de extindere DICA se urmaresc urmatoarele 

obiective: 

 extinderea amplasamentului DICA prin al 4-lea sir de module (fata de cele 3 

prevazute in proiectul initial) de depozitare intermediara a combustibilului 

ars (majorarea suprafetei la cca. 31.000 m2); 

 construirea unui numar de 21 de module tip MACSTOR 400, incepand cu 

modulul nr. 10 de pe sirul 2; 

 cresterea numarului de fascicule de combustibil ars care pot fi stocate in 

modulele de tip MACSTOR, de la 324000 la 612000 fascicule combustibil 

ars. 

 

Amplasamentul Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) este 

situat pe platforma CNE . 
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Amplasamentul Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) 

 

Obiectivul analizat este situat pe platforma CNE Cernavoda, in afara ariilor 

naturale protejate de interes national si comunitar. 

  
Localizarea CNE Cernavoda fata de ariile naturale protejate de interes national si comunitar 
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b) Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar 

Obiectivul analizat nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes 

comunitar. 

Ariile naturale de interes comunitar din vecinatatea obiectivul analizat: 

1. ROSPA0039 Dunare – Ostroave  

2. ROSCI0022 Canaralele Dunarii  

3. ROSPA0012 Bratul Borcea  

4. ROSPA0002 Allah Bair - Capidava  

5. ROSPA0001 Aliman - Adamclisi  

6. ROSCI0353 Pestera – Deleni   

 

c) Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de 

interes comunitar în zona proiectului; 

Flora, vegetatie si habitate 

In zona platformei CNE Cernavoda, pe amplasamentul DICA nu sunt 

prezente specii de plante sau habitate de interes comunitar listate in O.U.G. 

57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. Vegetatia de pe amplasamentul 

obiectivului este reprezentata in mare parte de specii ormamentale si ruderale care 

nu formeaza asociatii vegetale cu valoare conservativa ridicata.  

In zona de excludere a CNE Cernavoda (pe o raza de 1 km) sunt prezente in 

principal habitate seminaturale de tipul plantatiilor forestiere si pasunilor precum si 

habitate puternic antropizate, de tipul agroecosistemelor. Printre elementele stepice 

se regasesc specii de graminee precum: Stipa capillata, Botriochloa ischaemum, 

Poa bulbosa si Festuca valesiaca. Suprapasunatul, practicile agricole si plantarea 

unor specii lemnoase alohtone cu caracter invaziv (Robinia pseudoacacia, 

Gleditsia triacanthos si Amorpha fruticosa) in vecinatatea CNE Cernavoda au dus 

in timp la degradarea habitatelor naturale, iar speciile ruderale prezinta o pondere 

foarte mare in structura fitocenozelor locale.  

 

  
Tipuri de habitate prezente in zona de excludere (1 km) 
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Tipuri de habitate prezente in zona de excludere (1 km) 

 

Avand ca elemente definitorii confluenta dintre fluviul Dunarea si Canalul 

Dunare-Marea Neagra, precum si vaile Carasu, Tibrin si Silistea care converg spre 

Dunare, relieful zonei analizate (raza de 15 km) este foarte variat, peisajul 

alternand de la lunca inundabila la canarale abrupte, terenuri agricole presarate cu 

ravene formate de scurgerea torentilor, dealuri si vai acoperite de pajisti stepice, 

tufarisuri si plantatii forestiere. 

 
Valea Silistea 

 

Dintre cele doua arii protejate de importanta comunitara din apropiere, 

respectiv ROSCI0022 Canaralele Dunarii si ROSCI0353 Pestera Deleni numai 

prima protejeaza specii de plante si habitate de interes comunitar. In cadrul 

demersului nostru o atentie deosebita a fost acordata vegetatiei ostroavelor pentru 

care au existat propuneri de declarare a unor rezervatii naturale mixte (Petrescu M., 

2007): Rezervatia Ostrovul Hinog (amplasata intre km 308-302 pe cursul Dunarii, 

in dreptul localitatii Cochirleni), Rezevatia Ostroavele Seica-Fermecat (amplasata 

pe Dunare intre km 330-318) si Rezervatia Ostroavele Troina Mare-Balaban 

(situata intre km 296-274, in apropierea localitatii Seimeni, pe Dunare). Toate 
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aceste ostroave fac parte din aria naturala protejata de importanata comunitara 

ROSCI0022 Canaralele Dunarii. 

 

 
Localizarea Ostroavelor mentionate 

Sursa hartii :World Topo Map (by Esri ) 

 

Rezervatia Ostrovul Hinog cuprinde ostrovul mentionat si ostroavele de 

mica intindere adiacente acestuia inclusiv Ostrovul Mic (Ostrovul Cochirleni) si 

promontoriul Valu Lui Traian. Complexitatea peisajului este subliniata de usurinta 

cu care ostroavele pot fi observate de pe promontoriul stancos cu vegetatie stepica 

(Petrescu, 2007). 
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Ostrovul Hinog vazut de pe promontoriul Valu lui Traian 

 

Imbinarea dintre habitatele de padure, stepa si zone umede constituie punctul 

forte al rezervatiei Ostroavele Seica-Fermecat, care cuprinde Dealul Muzait, 

Padurea Carasan si ostroavele Seica, Marinaru, Ceacaru-Uzunada si Fermecat 

(Petrescu, 2007). 

Singura locatie din zona unde apare o insula cu substrat stancos si vegetatie 

specifica – Ostrovul Podul de Piatra care face parte din Rezervatia Ostroavele 

Troina Mare – Balaban. La ostrovul mentionat se adauga ostroavele Fasolele, 

Balaban, Troina Mare, Țării și Boascicul Mare. 

Vegetatia ostroavelor este o vegetatie specifica de lunca, cu rare zone 

deschise populate de specii stepice. Starea foarte buna de conservare se datoreaza 

tocmai izolarii acestora.  

In Rezervatia Ostrovul Hinog sunt prezente asociatiile vegetale: Stipetum 

capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961, Botriochloetum ischaemum (Kist. 1937) 

Pop 1977, Pruno spinosae - Crataegetum Soo(1927) 1931, Salicetum albae Issler 

1924, Populetum nigro-albae Slavnic 1952 care edifica habitatele Natura 2000: 62 

C0* Stepe ponto-sarmatice, 40 C0* Tufarisuri de foiase ponto-sarmatice si 92 

A0 Galerii cu Salix alba si Populus alba. 

In Rezervatia Seica- Fermecat se remarca prezenta asociatiilor Stipetum 

capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961, Botriochloetum ischaemum (Kist. 1937) 

Pop 1977, Populetum nigro-albae Slavnic 1952, Populetum albae (Br. - Bl. 1931) 

Borza 1937, Salicetum albae Issler 1924 si Fraxino – Ulmetum Oberdorfer 1953 

care reprezinta habitatele Natura 2000: 62 C0* Stepe ponto-sarmatice, 92 A0 

Galerii cu Salix alba si Populus alba si 91 F0 Paduri mixte cu Quercus robur, 
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Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor 

fluvii (Ulmenion minaris). 

In Rezervatia Ostroavele Troina Mare – Balaban se intalnesc urmatoarele 

asociatii vegetale: Populetum nigro-albae Slavnic 1952 Salicetum albae Issler 

1924 si Fraxino – Ulmetum Oberdorfer 1953 care reprezinta habitatele Natura 

2000: 92 A0 Galerii cu Salix alba si Populus alba si 91 F0 Paduri mixte cu 

Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, 

riverane marilor fluvii (Ulmenion minoris).  

Trebuie mentionat faptul ca speciile de plante de importanta 

comunitara, mentionate in Formularul Standard al ROSCI0022 Canaralele 

Dunarii: Moehringia jankae si Campanula romanica nu au fost identificate pe 

suprafetele cuprinse de zona studiata. 

Celelalte zone protejate, situate pe raza de 15 km, prezinta o stare buna de 

conservare, in ciuda pasunatului necontrolat desfasurat in aceste zone. 

De-a lungul drumurilor si la marginile culturilor agricole s-au instalat o serie 

de specii ruderale (caracteristice zonelor in care se manifesta un impact antropic 

major) şi segetale (buruieni de culturi agricole). 

Putem spune despre pajistile secundare stepice fara regim de protectie (in 

afara ariilor naturale protejate), care sunt practic distruse din cauza 

suprapasunatului, ca speciile caracteristice sunt in prezent cele nitrofile, cele fara 

valoare furajera si scaietii. Aici putem incadra si tufarisurile identificate, aceste 

zone fiind folosite in prezent ca pasune. 

 
Pasunat in fosta cariera Tibrinu 

 

Dintre habitatele acvatice de apa dulce mentionate in Formularul Standard al 

ROSCI0022 Canaralele Dunarii, in zona studiata (pe o raza de 15 km fata de CNE 

Cernavoda) se regasesc doar urmatoarele habitate Natura 2000: in zona de lunca 
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inundabila este prezent habitatul 3270 Rauri cu maluri namoloase cu vegetaţie 

de Chenopodion rubri si Bidention, iar in zonele cu apa stagnanta a fost 

identificat habitatul 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip 

Magnopotamion sau Hydrocharition. 

 

Fauna 

In perimetrul CNE Cernavoda nu au fost identificate specii de nevertebrate, 

de interes conservativ, listate in anexele OUG 57/2007, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

Dintre cele şase arii protejate ce se suprapun partial cu suprafaţa analizată, 

doar in formularul standard al ROSCI0022 Canaralele Dunarii este menţionata 

prezenţa unei specii de nevertebrate cu valoare conservativa la nivel european, 

respectiv gasteropodul Anisus vorticulus. Pe teritoriul celorlalte arii protejate luate 

în analiză, nu se menţionează prezenţa speciilor de nevertebrate care sa necesite 

masuri speciale de conservare. 

Referitor la speciile de vertebrate mentionam faptul ca pe amplasamentul 

Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) nu sunt prezente habitate 

propice de adapost si reproducere (cuiburi, vizuini) pentru speciile protejate de 

interes comunitar (Anexa 3 si 4 A la O.U.G. 57/2007).  

Dintre vertebrate, clasa Aves este cel mai bine reprezentata in zona 

obiectivelor urmata de clasa Mammalia. Pe amplasament pot fi intalnite specii 

antropofile, comune, caracteristice zonelor rezidentiale sau industriale.  

 Analizând însă formularele standard ale ariilor protejate din perimetrul luat 

în considerare se poate constata că în zonă sunt prezente un număr însemnat de 

specii listate în anexele O.U.G. 57/2007. Practic, în zona analizată pot fi observati 

reprezentanţi ai tuturor claselor de vertebrate: 

 

Clasa Pisces 

 Un singur sit Natura 2000 adăposteşte specii de peşti de interes comunitar şi 

anume ROSCI0022 Canaralele Dunării. Astfel, pe lista taxonomică a acestei arii 

naturale protejate se regăsesc speciile: Alosa immaculata, Gobio albipinnatus, 

Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus 

sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel, Aspius aspius, Gobio kessleri, 

Alosa tanaica, Gymnocephalus baloni, Cobitis taenia, Eudontomyzon mariae şi 

Sabanejewia aurata. Ultimele două specii au un statut de conservare destul de 

precar, populaţiiile acestor specii fiind foarte mici şi în continuu declin. Mediul 

acvatic în care îsi desfăşoară ciclul vital aceste specii este cel mai susceptibil la 

eventualele episoade de poluare cu ape contaminate radioactiv sau la episoade de 

poluare termică excesivă, însă, din datele puse la dispoziţie de CNE Cernavodă, 

proiectul Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA), are rolul de a 

preveni poluarea cu substante radioactive a mediului terestru şi a celui acvatic. 
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Din toate observaţiile punctuale, la faţa locului, nu rezultă niciun impact al 

instalaţiilor aflate deja în funcţiune (U1 + U2) asupra ihtiofaunei sau faunei de 

nevertebrate bentale asociate. 

 

Clasa Amphibia 

 Fauna de amfibieni din ariile protejate situate în perimetrul circumscris razei 

de 15 km luat în calcul, cuprinde doar două specii prioritare pentru conservare şi 

anume Triturus dobrogicus şi Bombina bombina. Aceste specii se regăsesc în 

formularul standard al ariei protejate ROSCI 0022 Canaralele Dunării, fiind 

întâlnite, de asemenea şi în toată lunca inundabilă a Dunării de Jos, mai ales în 

sezonul de reproducere (lunile de primăvară). 

  Date fiind biologia si ecologia speciei Bombina bombina, aceasta se poate 

reproduce pe întraga durată a sezonului cald deoarece indivizii adulţi din această 

specie sunt prezenţi în corpurile de apă din primăvară şi până toamna târziu.  

De altfel, larvele şi juvenilii speciilor Triturus dobrogicus şi Bombina 

bombina, prezente pe Anexa 3 a O.U.G. 57/2007, pot fi întâlnite în bălţi temporare 

şi permanente de pe întreaga zonă analizată. 

 Deşi nemenţionate în formularele standard ale ariilor protejate de pe 

teritoriul analizat, în zona studiata, mai pot fi întâlnite şi specii ale genului 

Pelobates, cum ar fi Pelobates fuscus şi Pelobates syriacus, brotăcelul (Hyla 

arborea), broasca râioasă verde (Bufo - Epidalea - viridis), broasca mare de lac 

(Rana - Pelophylax - ridibunda) şi hibridul Rana - Pelophylax - kl. esculenta.  

     
Bufo - Epidalea – viridis               pontă de Bufo - Epidalea - viridis 

 

       
 Pelobates syriacus                   Hyla arborea 
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Cu excepţia broaştelor verzi de lac (Pelophylax sp.), speciile de amfibieni 

mai sus mentionate sunt listate printre cele care necesită o protecţie strictă (ANEXA 

4 A- Specii de interes comunitar- Specii de animale şi de plante care necesită o 

protecţie strictă ). 

 
Rana - Pelophylax - ridibunda 

 

 Dată fiind sensibilitatea amfibienilor la factorul umiditate, aceste specii sunt 

caracteristice pentru zonele umede, aceasta deoarece respiraţia lor se realizeaza nu 

numai prin plamani (la adulţi) şi branhii (in cazul larvelor), ci şi prin tegument. 

Ciclul de viaţa tipic pentru amfibieni din zona studiată implica o faza de viaţa 

acvatica pentru reproducere, urmata de viaţa terestra sau amfibie. Din această 

cauză, speciile de amfibieni sunt susceptibile a avea de suferit în cazul unor 

accidente de poluare cu ape contaminate, dar şi în cazul acumulării de elemente 

radioactive din surse terestre.  

 

 Clasa Reptilia 

 Dintre reptilele de interes conservativ, în formularele standard ale ariilor 

naturale protejate de tip SCI, care se suprapun cu suprafaţa luată în studiu, se 

regăsesc doar două specii si anume Emys orbicularis şi Testudo graeca. Aceste 

specii pot fi întâlnite şi în proximitatea CNE Cernavodă, dar şi pe întregul teritoriu 

luat în considerare (excepţie face specia Testudo graeca care se găseşte numai în 

zona dobrogeană a perimetrului analizat).  

 

     
Elaphe sauromates                                 Testudo graeca 
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Lacerta agilis                                                  Lacerta trilineata 

 

 Studiile desfăşurate în zona analizată au scos însă în evidenţă şi prezenţa 

unor specii de ofidieni ca Elaphe sauromates, Natrix tessellata, Coluber 

(Dolichophis) caspius, Coronella austriaca, Natrix natrix şi chiar boidul Eryx 

jaculus considerat anterior anului 2015 dispărut atât din fauna Dobrogei, cât şi din 

fauna României. De asemenea, în zona analizată au mai fost identificate în ultimii 

patru ani şi specii de şopârle ca Lacerta viridis, Lacerta trilineata, Lacerta agilis, 

Podarcis taurica şi Podarcis muralis, cu o singură excepţie, Natrix natrix, toţi 

aceşti taxoni se numărăr printre speciile de interes comunitar aflate pe Anexa 3 si 

Anexa 4 A O.U.G. 57/2007. 

 

Aves 
 Aşa cum se afirma şi la începutul acestul capitol, păsările sunt reprezentate 

într-un număr mare de specii în întreaga zonă analizată. Dintre acestea, 62 de 

specii sunt listate pe Anexa 3 si Anexa 4 A O.U.G. 57/2007 şi sunt următoarele: 

Accipiter brevipes, Acrocephalus melanopogon, Alcedo atthis, Anthus campestris, 

Aquila heliaca, Aquila pomarina, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya 

nyroca, Botaurus stellaris, Branta ruficollis, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, 

Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Chlidonias 

hybridus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, 

Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, 

Coracias garrulus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus 

martius, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco vespertinus, 

Ficedula albicollis, Ficedula parva, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, 

Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, 

Larus minutus, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, 

Nycticorax nycticorax, Oenanthe pleschanka, Pandion haliaetus, Pelecanus 

crispus, Pelecanus onocrotalus, Pernis apivorus, Phalacrocorax pygmeus, Picus 

canus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Porzana parva, Recurvirostra 

avosetta, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sylvia nisoria, Tadorna ferruginea şi 

Tringa glareola.  

Pe lângă aceste specii, formularele standard ale ariilor protejate ROSPA0039 

Dunare – Ostroave, ROSPA0012 Bratul Borcea, ROSPA0002 Allah Bair - 

Capidava, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi mai menţionează un număr important 
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de specii care fie au migraţie regulată peste suprafeţele aferente siturilor în cauză, 

fie ierneză sau cuibăresc în zonele respective. Aceste specii sunt: Anas 

platyrhynchos, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus 

schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Alauda arvensis, Anas querquedula, 

Anser albifrons, Anthus trivialis, Ardea cinerea, Asio otus, Aythya ferina, Buteo 

buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis 

spinus, Chlidonias leucopterus, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, 

Columba palumbus,, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Delichon urbica, Falco 

subbuteo, Falco tinnunculus, Fringilla coelebs, Galerida cristata, Hippolais 

icterina, Hirundo rustica, Lanius excubitor, Lanius senator, Larus cachinnans, 

Larus ridibundus, Locustella luscinioides, Luscinia megarhynchos, Merops 

apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Muscicapa striata, 

Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, 

Phalacrocorax carbo, Phoenicurus ochruros, Podiceps cristatus, Remiz 

pendulinus, Riparia riparia, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Streptopelia 

turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Turdus 

iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus şi 

Upupa epops. 

 După cum se observă din ambele liste taxonomic inserate mai sus, putem 

întâlni în zona studiată, specii de păsări din toate grupele ecologice importante 

(insectivore, granivore, ihtiofage, rapitoare de zi şi răpitoare de noapte). 

Pe amplasamentul studiat pot fi intalnite specii de pasari sinantrope, adaptate 

impactului antropic si prezentei umane. Dintre acestea mentionam urmatoarele 

specii, care pot fi si cuibaritoare in zona platformei CNE Cernavoda: Passer 

domesticus, Passer montanus, Streptopelia decaocto, Columba livia domestica, 

Pica pica, Sturnus vulgaris, Hirundo rustica si Delichon urbica.  

In incinta CNE Cernavoda nu au fost intalnite specii de pasari acvatice, de 

cele mai multe ori acestea au fost văzute în pasaj sau iarna în bazinul de distribuţie 

sau pe canalul de evacuare al apei de răcire de la Seimeni, unde se adăpostesc 

temporar. Prezenţa temporară a acestor specii in zona bazinului de distribuţie şi de-

a lungul canalului de evacuare este posibila datorita particularitatilor termice ale 

apelor, care îngheață mai greu iarna. 

Speciile de pasari acvatice preferă habitatele naturale si seminaturale de pe 

ostroave si din lunca Dunării sau lacurile din sud-vestul Dobrogei. 

Păsările răpitoare de zi pot fi văzute tranzitand in zbor la mare înălțime 

platforma CNE Cernavoda.  

Speciile caracteristice stepei, zonelor cu tufișuri sau agroecosistemelor nu 

pătrund în incinta CNE deoarece preferă habitatele deschise de câmpie. 

 

 



 

Sediu: Agigea, Al. Gorunului, nr. 7 

CUI: RO13758156, J13/818/2001 

Registrul National al Elaboratorilor de 

Studii pentru Protectia Mediului nr. 111 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2008 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Extinderea amplasamentului Depozitului 

Intermediar  de Combustibil Ars si continuarea  

construirii modulelor tip MACSTOR 400 
Contract nr. 1378/28.12.2015 

Act Aditional nr. 1 / 2016  
 

Pagina 201 din 210 

 

Clasa Mammalia 

 Din analiza formularelor standard ale ariilor naturale protejate de importanta 

comunitara (SCI-uri) care se suprapun cu teritoriul luat în studiu, reiese faptul ca 

aceste situri găzduiesc specii de mamifere de interes comunitar (ROSCI0022 

Canaralele Dunării şi ROSCI0353 Peştera Deleni). Astfel, speciile menţionate sunt 

vidra (Lutra lutra), hamsterul românesc (Mesocricetus newtoni) şi popândăul 

(Spermophilus citellus).  

 Din punct de vedere al bogăţiei specifice, fauna de mamifere din zona luată 

în studiu este mult mai bogată decât o reflectă formularele standard ale celor două 

arii naturale protejate de importanta comunitara menţionate anterior. Astfel, 

studiile de teren au identificat în zonă prezenţa lui Canis aureus (şacalul), Vulpes 

vulpes (vulpea), Meles meles (bursucul), Vormela peregusna (dihorul pătat - specie 

ce însoţeşte de obicei populaţiile de popândăi pe care le pradă), Mustela 

eversmanni (dihorul de stepă) şi chiar Martes foina (jderul de piatră).  

  

 
Erinaceus concolor 

 

 De asemenea, dintre micromamifere, in zonă au mai fost identificate specii 

de insectivore ca Crocidura suaveolens (chitcanul de gradina), Talpa europaea 

(cârtiţa) şi Erinaceus concolor (ariciul), cât şi rozătoare ca Spalax leucodon 

(orbete), Ondatra zibethicus (bizam), Apodemus agrarius, Microtus arvalis, Mus 

spicilegus, Mus musculus si Rattus norvegicus (sobolan).  

 Nu putem exclude potenţiala prezenţă în zona studiată a speciei Mustela 

lutrola (nurca), cît şi posibila prezenţă (mai ales pe timpul iernii) a lupului (Canis 

lupus). 

 In incinta CNE Cernavoda este posibila prezenta unor specii de rozatoare, 

fara importanta conservativa. Mamiferele de talie mai mare nu au posibilitatea de a 

patrunde in incinta CNE Cernavoda, datorita imprejmuirii acesteia cu un gard de 

protectie. 
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d) Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu 

este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes 

comunitar 

In acest moment nu exista Planuri de Management aprobate pentru toate  

ariile naturale protejate vizate de proiect. 

Mentionam faptul ca pentru ariile naturale protejate de interes comunitar 

ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ROSPA0039 Dunare – Ostroave, ROSPA0002 

Allah Bair – Capidava aflate in custodia RNP Romsilva – Directia Silvica 

Constanta, s-a aprobat Planul de Management prin OM 1252/30.06.2016. 

Pentru celelalte situri Natura 2000 din zona proiectului: ROSPA0001 

Aliman – Adamclisi, ROSPA0012 Bratul Borcea si ROSCI0353 Pestera – Deleni, 

nu exista Planuri de Management aprobate. 

Proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar. 

 

 

e) Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi 

habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar 

In perioada de realizare a obiectivului nu vor fi afectate specii si habitate cu 

valore conservativa ridicata deoarece acesta este amplasat pe platforma CNE 

Cernavoda. In perimetrul CNE Cernavoda habitatul este unul exclusiv antropic, 

speciile de plante fiind reprezentate predominant prin specii herbacee si lemnoase 

ornamentale si specii ruderale, cu larga raspandire in astfel de habitate profund 

antropizate.  

Impactul direct pe termen scurt este generat prin zgomotul rezultat din 

activitatile de santier si emisiilor de pulberi datorate transportului materialelor de 

constructie si a lucrarilor de constructie propriu-zise. 

Tinand cont de faptul ca pe amplasamentul analizat nu au fost identificate 

habitate cu valoare conservativa, iar speciile de fauna identificate sunt 

preponderent antropofile, adaptate conditiilor actuale de impact antropic, 

consideram ca impactul direct asupra biodiversitatii de pe amplasament va fi unul 

nesemnificativ, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. 

Zgomotul poate constitui un factor perturbator pentru avifauna locala, dar 

luand in considerare ca zona nu reprezinta un habitat propice pentru adapostul, 

hranirea si reproducerea speciilor de pasari impactul va fi unul nesemnificativ si 

limitat la nivelul amplasamentului analizat.  

In zona CNE Cernavoda au fost observate, cuibarind doar cateva specii de 

pasari sinantrope, comune, fara a fi incadrate in categoria speciilor periclitate sau 

rare. Aceste specii sunt sedentare (cum ar fi vrăbiile și graurii) sau oaspeţi de vară 

(cum ar fi rândunelele și lăstunii). In cazul acestor specii exista posibilitatea 

deranjarii ca urmare a intesificarii activitatilor antropice de pe amplasamente pe 

toata perioada de constructie si montaj. Impactul asupra speciilor cuibaritoare din 

incinta CNE Cernavoda va fi unul nesemnificativ deoarece pasarile sunt organisme 



 

Sediu: Agigea, Al. Gorunului, nr. 7 

CUI: RO13758156, J13/818/2001 

Registrul National al Elaboratorilor de 

Studii pentru Protectia Mediului nr. 111 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2008 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Extinderea amplasamentului Depozitului 

Intermediar  de Combustibil Ars si continuarea  

construirii modulelor tip MACSTOR 400 
Contract nr. 1378/28.12.2015 

Act Aditional nr. 1 / 2016  
 

Pagina 203 din 210 

 

care se deplaseaza activ si pot parasi zonele afectate de lucrarile prevazute prin 

proiect orientandu-se spre habitate similare din vecinatatea amplasamentului care 

le ofera conditii mai bune pentru hranire, odihna si reproducere. 

Impactul zgomotului asupra zonelor invecinate (inclusiv ariile naturale 

protejate) va fi unul nesemnificativ, deoarece lucrarile de santier nu sunt de 

amploare, iar distanta mare pana la cea mai apropiata arie naturala protejata 

(cca.1,8 km pana la ROSPA0039 Dunare – Ostroave) reduce posibilitatea aparitiei 

unui impact negativ asupra zonelor importante de odihna si reproducere a 

avifaunei.  

Impactul indirect (pe termen scurt, mediu si lung) se poate manifesta prin 

schimbarea calitatii celorlalti factori de mediu: apa aer, sol, subsol. Aplicarea 

masurilor pentru reducerea impactului asupra acestor factori de mediu vor exclude 

aparitia unui potential impact indirect. 

 

In timpul functionarii obiectivului 

 Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) este conceput in scopul 

stocarii temporare pentru o perioada minim de 50 de ani, a combustibilului nuclear 

provenit de la functionarea U 1 si U 2. Extinderea DICA are ca scop cresterea 

capacitatii de stocare a combustibilului nuclear ars. 

 Functionarea obiectivului DICA nu va avea un impact direct (pe termen 

scurt, mediu si lung) asupra florei si faunei locale, datorita particularitatilor 

constructive ale sistemului de module de tip MACSTOR care prevad o functionare 

in conditii de securitate nucleara atat pentru personalul operator si populatie cat si 

pentru mediul inconjurator, prin: 

 asigurarea de bariere de confinare a combustibilului fata de mediul ambiant 

(in afara tecii combustibilului) 

 indepartarea caldurii reziduale a combustibilului stocat, prin convectie 

naturala a aerului 

 asigurarea zonei de stocare fata de fenomene exterioare (naturale si induse 

de om) 

 asigurarea unei protectii biologice corespunzatoare 

 In conditii de exploatare normala nu se vor produce emisii poluante care sa 

afecteze apele de suprafata si pe cele subterane ceea ce conduce la minimalizarea 

potentialului impact indirect asupra organismelor acvatice. 

 Datorita solutiei adoptate de stocare uscata a combustibilului ars nu vor fi 

generate deseuri radioactive solide si/sau lichide care ar putea duce la 

contaminarea florei si faunei din incinta CNE Cernavoda si vecinatate (inclusiv 

ariilor naturale protejate). 
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f) Alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea 

adecvată. 

Mentionam faptul ca prezentul Memoriu a fost elaborat conform 

continutului cadru al memoriului de prezentare din Anexa nr. 5 la Ordinul 

Nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării 

impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.  

Capitolul X, contine elemente de Evaluare Adecvata bazate in mare parte pe 

date si informatii puse la dispozitie de catre beneficiar precum si din surse 

stiintifice bibliografice.  
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http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/ 

 NSR-24 Normele privind masurarile meteorologice şi hidrologice la 

instalaţiile nucleare aprobate prin Ordinul CNCAN 361/2004 
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 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Straturi tematice - Limite 

SCI, SPA, alte arii protejate – format shapefile, www.mmediu.ro  

 IAEA, Safety Standards for Protecting People and Environment, Series No. 

WS-R-5, Decommissioning of Facilities Using Radioactive Material Safety 

Requirements, 2006 

 SNN-SA, CNE Cernavodă, Certificatul de atestare a dreptului de proprietate 

asupra terenurilor, seria M03, nr. 5415/25.04.2000, emis de Ministerul 

Industriilor şi Resurselor 

 Certificat de urbanism nr. 347 din 21.10.2015 pentru Lucrări de construire 

Instalaţie de detritiere apă grea - CNE Cernavodă şi lucrări pentru extinderea 

amplasamentului depozitului intermediar de combustibil ars şi continuarea 

construirii modulelor tip MACSTOR 400, emis de Primăria Oraşului 

Cernavodă 

 Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare "Delta Dunării", Evaluarea 

adecvată a impactului de mediu a Unităţilor 3 şi 4 ale CNE Cernavodă”. 

Impactul asupra biodiversităţii. Raport final, August 2012,  www.mmediu.ro 

 Vasile Simionov, Catalina Chitu, Ion Popescu, Cernavoda NPP – Using dose 

constraints as ALARA instruments 

 HG 1515/2008 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea 

Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. Sucursala CNE - Unitatea nr. 1 şi 

Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă 

 ICH, Studiu de prognoză a nivelurilor apei subterane la CNE Cernavodă, 

1979 

 Primăria oraşului Cernavodă, Strategia de dezvoltare locală a oraşului 

Cernavodă 2006, revizuită 2008,   

http://www.primaria-cernavoda.ro/Fisiere/Proiecte/StrategiaDeDezvoltare 

LocalaCernavodaRevizuita.pdf 

 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, NMC-02 Norme 

privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii 

aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare,  

 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, NMC-09. Norme 

privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii 

aplicate activităţilor de punere în funcţiune a instalaţiilor nucleare,  

 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, NMC-11. Norme 

privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii 

aplicate la dezafectarea instalaţiilor nucleare (NMC-11),   

 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, NDR-01. Norme 

fundamentale pentru gospodarirea în siguranta a deşeurilor radioactive  

 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, NDR-03. Norme 

privind clasificarea deşeurilor radioactive,  

 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, NSN-15. 

Normele de dezafectare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare,  
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 Canadian Standards Association, CSA  2014 N288.1-14 Guidelines for  

calculating  derived release limits for radioactive  material în  airborne  and  

liquid effluents for  normal  operation of nuclear facilities, Mississauga 2014 

 Canadian National Safety Commission, Staff Integrated Safety Assessment 

of Canadian Nuclear Power Plants for 2013, Draft, June 2014 

 Lege nr. 111/1996 (r2) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, 

autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 

 Ordinul nr. 381 / 2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru 

desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Directiva 2014/87/EURATOM a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare 

a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru 

securitatea nucleară a instalațiilor nucleare 

 Legea nr. 105 din 16 iunie 1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra 

gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în 

siguranţa a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997 

 Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a 

unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de 

siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive 

 Ordinul nr. 381 / 2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru 

desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Ordonanţa nr. 11 din 30 ianuarie 2003 privind gospodărirea în siguranţă a 

deşeurilor radioactive, republicată 

 Ordinul nr. 56 din 25 martie 2004 preşedintelui Comisiei Naţionale pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor 

fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a 

combustibilului nuclear uzat, republicat 

 National Commission for Nuclear Activities Control, National Report on the 

Implementation of the Stress Tests, December 2011,  

 OU nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi aprobată prin 

Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare 

 OM nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării 

impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private 

 HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului 

 Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 

şi private asupra mediului 

 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu completările şi modificările ulterioare 

 OM nr. 19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea 

adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor  
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naturale protejate de interes comunitar 

 OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, modificat şi completat prin OM nr. 

2387/2011  

 ORDIN nr. 46 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

 HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, modificată şi completată prin HG nr. 971/2011 

 OM nr. 1269 / 2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul 

Regiunii 2 în liste 

 OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a 

inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă 

 Lege nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi 

completările aduse de HG nr. 336 / 2015 

 Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai 

curat pentru Europa 

 Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor 

poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari 

 Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuţi organici 

volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi 

instalaţii 

 Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării – 

transpusa in legislatia nationala prin OUG 152/2005 privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării cu modificarile si completarile ulterioare 

 Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul 

integrat al poluării) (reformare) 

 HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor 

periculoase 

 HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la 

introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase 

 Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase 

 Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care  
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implică substanţe periculoase - modificare şi abrogare a Directivei 96/82/CE 

 Directiva 2000/60/EC privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar în 

domeniul politicii apei - transpusa in legislatia nationala prin Legea apelor 

nr. 107/1996 

 Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările în vigoare 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

 HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 HGR nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate 

 HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase 

pe teritoriul României 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice 

şi electronice 

 Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive 

 Lege nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate 

 STAS 10009-88 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot 

 Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale 

 Ordinul Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

2.134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea 

şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului 

anumitor mărfuri periculoase - RNTR3, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 Canadian Standards Association, CAN/CSA-N288.2-M91 (R2008), 

Guidelines for Calculating Radiation Doses to the Public From a Release of 

Airborne Radioactive Material Under Hypothetical Accident Conditions în 

Nuclear Reactors 

 IAEA, Technical Reports Series No. 463, Decommissioning of Research 

Reactors and Other Small Facilities by Making Optimal Use of Available 

Resources, Vienna 2008 

 Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, Despre radioactivitate,  

http://www.agentianucleara.ro/?page_id=68 

 Protecţia Mediului, Efectele radiaţiilor asupra sănătătii oamenilor, 

http://www.anpm.ro/efectele_radiatiilor_asupra_sanatatii_oamenilor-25849 

 Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Radioactivitatea mediului - 

Surse naturale si artificiale, 

 Liliana Mara, Administratia Canalelor Navigabile, Regulamentul de 

gospodarire cantitativa si calitativa a apelor, Constanta, 2011 

 http://www.nuclearelectrica.ro/cne/2014/10/10/raport-de-mediu-2012/ 
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XII. Elaboratorul Memoriului de prezentare 

     

Elaborator: S.C. Societatea de Cercetare a Biodiversitatii si Ingineria 

Mediului AON S.R.L. (fosta S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L.) – înregistrată in 

Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului 

(R.N.E.S.P.M.), Certificat de înregistrare pentru elaborare de RM, RIM, BM, EA, 

RA, RS – conform Ordinului Ministerului Mediului si Pădurilor nr. 1026/2009 

 

Experti elaboratori: 

Nr. 

Crt. 

Numele 

Persoanei Juridice/ Fizice 

Elaborator înregistrat 

in R.N.E.S.P.M. pentru 

următoarele tipuri de 

studii pentru protecția 

mediului: 

1 Ing. Petrescu Traian  RM, RIM, BM, RA 

2 Ing. Petrescu Traian – Răzvan RM, RIM 

3 Ing. Petrescu Antonia – Irina RM, RIM 

4 Dr. Biolog Jianu Loreley 

5 Dr. Biolog Tudor Marian 

6 Ecolog Cugut Artur 

7 
Nicola Andreea-Olguța - Inginer de mediu - a executat si lucrările de 

secretariat pentru  proiect 
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