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ÎNDRUMAR 

    privind conținutul  

     Raportului privind impactul asupra mediului  

 

1. Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special:  

1.1     Amplasamentul proiectului  

- descrierea generală a amplasamentului proiectului cu precizarea regimului de  
folosință al terenului din zona amplasamentului proiectului, a vecinătăților și a 
distanțelor până la granițele Bulgariei, Ucrainei și Republicii Moldova. Localizarea 
proiectului se va reprezenta pe o hartă la o scară care să permită identificarea 
clară a zonei studiate (inclusiv harta GIS). 

- prezentarea obiectivelor situate în vecinătatea amplasamentului proiectului, 
inclusiv distanțele până la acestea. Se vor utiliza planuri la o scară care să permită 
o identificare clară a vecinătăților și care să cuprindă o legendă a obiectivelor 
cuprinse în acestea. 

- precizarea distanțelor între amplasamentul lucrărilor proiectului și obiectivele de 
interes din afara zonei proiectului: așezări umane, monumente istorice, etc., 
luând în considerare zonele de protecție stabilite de legislația din domeniul 
nuclear, zona de excludere și zona cu populație redusă. 

1.2   Caracteristicile fizice ale întregului proiect  

- necesitatea proiectului; programul pentru implementarea proiectului, etapele  

principale, durata estimativă, datele de început și de sfârșit ale construcției, 
funcționării și dezafectării (activități din cadrul fazelor principale ale proiectului); 
descrierea componentelor importante ale proiectului, inclusiv a lucrărilor 
asociate/auxiliare și a dotărilor pentru siguranța populației și pentru protecția 
mediului; 

- pentru componentele structurale vor fi prezentate: detaliile constructive (ex: 
detalii asupra infrastructurii, suprastructurii, poziționare); metodele de 
construcție adoptate, inclusiv cerințele specifice impuse de legislația în domeniul 
nuclear; suprafața de teren ocupată permanent și suprafața de teren ocupată 
temporar; suprafețele de teren ocupate de fiecare dintre componentele 
permanente ale proiectului vor fi cuantificate și indicate pe o hartă (inclusiv căile 
de acces asociate, amenajarea teritoriului și facilitățile auxiliare). 
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- se vor prezenta emisiile, tipurile și cantitățile de substanțe chimice utilizate, 
tipurile de deșeuri generate și modul de gestionare a acestora; 

- se vor prezenta tipurile și cantitățile de resurse naturale, materii prime și energie  

necesare în realizarea proiectului și modul de gestionare al acestora; 

- se vor prezenta utilajele necesar a fi folosite; 

- pentru lucrările de tip liniar, se vor descrie: traseul, aliniamentele orizontale și  

 verticale, excavațiile și lucrările de terasament; 

- se vor descrie toate activitățile implicate în lucrări de dezafectare, în cazul în care 
astfel de lucrări vor fi necesare în realizarea proiectului (ex. demontarea, 
demolarea, degajarea, refacerea terenului, refolosirea amplasamentului etc.); 

- se vor descrie orice alte servicii adiționale necesare proiectului (ex. căi de acces, 
racordare la utilități), dezvoltări (ex. drumuri, conducte);  

- se vor descrie orice alte dezvoltări ulterioare posibil să apară ca urmare a 
proiectului (ex. drumuri, alte lucrări de infrastructură); 

- se vor identifica orice alte activități existente care vor fi modificate sau schimbate 
ca o consecință a proiectului (ex: lucrările/amenajările privind conexiunea CTRF 
cu Unitatea 1); 

- vor fi  prezentate orice alte dezvoltări existente sau planificate cu care proiectul 
poate avea efecte cumulative, respectiv cele două Unități (U1 și U2) în funcționare 
cu toate facilitățile existente și proiectele viitoare: de continuare a lucrărilor 
pentru unitățile U3 și U4, extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars 
(DICA), Retehnologizarea U1; 

- se vor descrie lucrările asociate/auxiliare care sunt excluse de la evaluare și 
justificarea acestor excluderi; 

- se vor descrie lucrările de aducere la starea inițială și folosințele ulterioare ale 
terenului ocupat temporar cu activitățile implicate de proiect (organizarea de 
șantier); 

- se va prezenta mărimea oricăror structuri sau altor lucrări de dezvoltare ca parte 
a proiectului (ex. suprafața și înălțimea construcțiilor, mărimea excavațiilor, 
suprafața sau înălțimea instalațiilor tehnice, înălțimea unor structuri cum ar fi 
coșurile de evacuare); 

- se va face o prezentare a etapei de probe tehnologice și punere în funcțiune. 
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1.3 Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului  

- se va descrie instalația și fluxurile tehnologice, procesele tehnologice principale; 
se vor prezenta schemele instalației (schemele de proces, schemele  fluxului 
tehnologic, etc); se vor prezenta caracteristicile/parametrii de proces și 
capacitățile; 

- se va prezenta sistemul de purificare a apei grele înainte de alimentarea CTRF și 
se vor detalia caracteristicile de funcționare (tip rășini, randament de purificare); 

- se vor descrie sistemele tehnologice principale (inclusiv intrări/ieșiri) și sistemele 
de suport operațional (sistemul de ventilație, sistemul de detritiere a atmosferei, 
sistemul de reținere a tritiului, sistemul de drenare și colectare apă grea); 

- se vor descrie tipurile și cantitățile de materii prime, materiale, combustibil, 
energie, necesare pentru funcționare și modul de asigurare a acestora; 

- se vor descrie tipul și cantitatea de produse finite rezultate din proiect; 

- se vor prezenta instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în 
mediu; 

- se vor descrie utilitățile necesare pentru funcționarea instalației CTRF și modul de 
asigurare a acestora (alimentarea cu apă în scop igienico – sanitar, tehnologic, 
pentru stingerea incendiilor, alimentarea cu apă demineralizată, canalizarea 
apelor uzate menajere, drenaje active, canalizare pluvială, asigurare agent 
termic) ; 

- se va identifica și cuantifica orice material periculos folosit, stocat, manevrat sau 
produs în cadrul proiectului în timpul funcționării;  

- se va descrie transportul de materii prime, auxiliare și creșterea traficului implicat  
în timpul funcționării; 

- se vor prezenta implicațiile sociale și socio-economice relevante din punct de 
vedere al mediului (în timpul construcției, funcționării și a dezafectării); 

- se vor menționa posibile modificări viitoare care pot fi aduse proiectului (ex: 
posibile faze ulterioare de dezvoltare ale proiectului, retehnologizare), cu 
orizontul de timp preconizat. 

1.4    Estimare, în funcție de tip și cantitate, a deșeurilor și emisiilor preconizate  

- se va realiza o estimare a deșeurilor și emisiilor preconizate a fi generate în 
perioada de probe tehnologice/teste de punere în funcțiune; 

- se vor descrie tipurile, codurile și cantitățile/volumele de deșeuri generate de 
proiect în timpul etapei de construire, în timpul funcționării, dezafectării; se va 
detalia compoziția și toxicitatea sau periculozitatea deșeurilor rezultate; 
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- se va prezenta programul de gospodărire a deșeurilor (colectare, depozitare, 
tratare/valorificare, transportul și depozitarea finală/eliminarea) în etapele 
proiectului: construcții/montaj, exploatare, dezafectare; se vor prezenta 
deșeurile radioactive generate și modul de gestionare;  

- se vor identifica și descrie tipurile și cantitățile de efluenți lichizi generate de 
proiect (inclusiv scurgerile, deșeurile din procese tehnologice, ape de răcire, ape 
uzate, ape uzate epurate, după caz), în timpul construcției, funcționării, 
dezafectării și modul de gestionare a acestora; 

- se va prezenta compoziția și toxicitatea sau periculozitatea tuturor efluenților 
lichizi produși de proiect. Pentru efluenții lichizi radioactivi se va prezenta 
compoziția izotopică de radionuclizi și concentrația maximă de activitate pe 
categorii de radionuclizi. 

- se va prezenta programul de gospodărire și monitorizare a efluenților lichizi; 
inclusiv modul de calcul al dispersiei radionuclizilor în apele de suprafață;  

- se vor identifica și prezenta tipurile și cantitățile/volumele de emisii gazoase și 
de pulberi generate de proiect (emisii din proces, emisii radioactive, emisii 
spontane, emisii din arderea combustibililor fosili din surse staționare – generator 
Diesel, praf din materialele manevrate, mirosuri), în timpul construcției, 
funcționării; 

- se va prezenta compoziția și toxicitatea sau periculozitatea tuturor emisiilor în 
atmosferă produse de proiect. Pentru emisiile gazoase radioactive, se va preciza 
compoziția radioizotopică și concentrațiile de activitate pentru fiecare 
radionuclid, precum și activitățile maxime emise. 

- se vor descrie metodele de colectare, tratare și evacuare a emisiilor; 

- se va prezenta programul de gospodărire și monitorizare a efluenților gazoși; 

- se vor prezenta caracteristicile surselor de emisii în atmosferă precum și 
caracteristicile acestora (înălțimea coșului de evacuare, viteza și temperatura 
emisiei etc.); 

- se vor calcula factorii de dispersie pentru gazele provenite de la generatorul de 
rezervă, de către un specialist în domeniu; 

- se vor calcula factorii de dispersie pentru radionuclizii evacuați în atmosferă de 
către un expert CNCAN în domeniu; 

- se vor identifica și cuantifica toate sursele de zgomot, provenite din proiect 
(inclusiv echipamente, procese, lucrări de construcții, funcționare); 

- se vor prezenta metodele de estimare a cantităților și compoziției tuturor 
deșeurilor și emisiilor identificate, precum și incertitudinea legată de aceste 
estimări. 
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2        Descrierea alternativelor realizabile  

Se vor descrie alternativele care au fost luate în considerare, conform informațiilor din 
Studiile de Prefezabilitate și Fezabilitate, etc. funcție de concepție (design), tehnologie 
(ex: alternative sisteme tehnologice/tehnologii de detritiere pentru CTRF), locație, 
mărime, scara, relevante pentru proiect. 

Se vor detalia principalele motive/criterii care au stat la baza alternativelor luate în 
calcul și compararea impactului asupra factorilor de mediu pentru justificarea 
alternativei/alternativelor alese. 

Se va descrie “alternativa zero” (scenariul “do nothing”), respectiv alternativa în care 
proiectul nu va fi implementat. Se vor descrie toate modificările ulterioare sub toate 
aspectele referitoare la mediu, care pot apare în absența proiectului, evaluate prin 
depunerea de eforturi acceptabile, pe baza informațiilor privind mediul și a cunoștințelor 
științifice disponibile. 

La descrierea alternativelor se vor prezenta, după caz: 

- efectele asupra mediului ale fiecărei alternative, care dintre acestea sunt 
susceptibile a fi semnificative, ce factori de mediu pot fi afectati; 

- se vor descrie toate alternativele tehnologiei de detritiere studiate care duc la o 
reducere a tritiului emis în mediu; 

- măsurile de prevenire/atenuare care pot fi aplicate pentru ca efectele identificate 
să fie minimizate; 

- dacă după aplicarea măsurilor rămâne un impact rezidual și care este acesta; 

- avantaje și dezavantaje ale alternativelor studiate, la implementare. 

În măsura în care alegerea amplasamentului CTRF a avut la bază analiza rezultată în urma 
unui studiu privind amplasarea instalației propuse, va fi prezentat acest studiu. 

3.       Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului  

- se va face o prezentare a amplasamentului CNE Cernavodă. Se vor descrie 
folosințele existente și împrejurimile terenului ce va fi ocupat de proiect;  

- factorul de mediu apă (apele de suprafață, curgătoare și stătătoare, apele 
subterane), inclusiv scurgerea și drenajul, hidrologia, calitatea  apei și folosința, 
surse de apă care pot fi afectate de proiect, punctul de evacuare al efluentului 
lichid – se vor descrie detaliat. Pe baza analizelor ce se vor efectua, și a celor 
existente, se  vor prezenta informații privind concentrația de radioactivitate în 
apele de suprafață, apa potabilă, apa freatică. Se vor calcula factorii de dispersie 
a radionuclizilor în apă. Se vor efectua măsurători ale concentrațiilor de 
radioactivitate în apă de către un laborator notificat CNCAN. Toate informațiile 
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privind radioactivitatea în apă vor fi validate de un expert CNCAN în domeniu care 
va efectua și calculele de dispersie a radionuclizilor în apă. 

- factorul de mediu aer – se va face o analiză a calității aerului în zona 
amplasamentului CNE Cernavodă. Pe baza analizelor ce se vor efectua, și a celor 
existente, se vor prezenta informații privind concentrațiile de radioactivitate în 
aerul din zona Cernavodă, cu accent pe radionuclizii tritiu și C-14. Pe baza 
termenului sursă și a analizelor de radioactivitate în aer, ce se vor realiza de către 
un laborator notificat CNCAN, se vor calcula și factorii de dispersie în aer a 
radionuclizilor de interes. Calculele vor fi efectuate de un expert CNCAN în 
domeniu. 

- factorul de mediu sol/subsol - se vor descrie topografia, geologia, solul și 
împrejurimile terenului ce va fi ocupat de proiect, trăsăturile semnificative ale 
topografiei și geologiei arealului și starea și folosința terenului;                   

- biodiversitatea terenului potențial afectată precum și habitatele de pe terenurile 
ce urmează a fi ocupate de proiect și împrejurimile acestuia, vor fi descrise și 
ilustrate pe o hartă corespunzătoare pe o rază de 30 km în jurul amplasamentului. 
Vor fi descrise populațiile speciilor și caracteristicile habitatelor care pot fi 
afectate de proiect și definite orice specii protejate sau desemnate a fi protejate; 

- clima și schimbările climatice - se va face o descriere a condițiilor climatice și 
meteorologice locale, cu precizarea riscurilor actuale de producere a fenomenelor 
meteo extreme; 

- radioactivitate - se va descrie situația existentă privind sursele de radioactivitate 
din zona amplamentului CNE Cernavodă (unitatea 1- U1, unitatea 2-U2, depozit 
intermediar de combustibil ars - DICA, depozit intermediar de deșeuri solide 
radioactive -DIDSR); se vor prezenta datele înregistrate în ultimii 10 ani de 
funcționare a CNE Cernavodă, cu contribuția de tritiu și carbon-14 la dozele de 
radiații încasate de populație în zona de observație; se vor prezenta datele pentru 
ultimii 10 ani de operare ai CNE Cernavodă cu sublinierea contribuției tritiului și C-
14 la doza pentru o persoană reprezentativă din populație; se va prezenta modelul 
matematic de estimare a dozelor datorate emisiilor gazoase și lichide în timpul 
operării de rutină a CNE Cernavodă; 

- zgomotul – se va descrie situația existentă în zona amplasamentului CNE Cernavodă 
și va fi prezentată o hartă de zgomot; 

- populația - va fi identificată populația ce locuiește sau folosește terenul din zonă 
(inclusiv reședinte, obiective industriale, etc.); se vor descrie condițiile 
demografice, sociale și socio-economice din zona amplasamentului CNE Cernavodă 
(gradul de ocupare a forței de muncă);   

- bunurile materiale - se vor descrie bunurile materiale din arealul respectiv care 
pot fi afectate de proiect (inclusiv clădiri, alte structuri, resurse minerale, resurse 
de apă). Se vor descrie toate amplasamentele sau caracteristicile siturilor 
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arheologice, istorice, arhitecturale sau cele de importanță culturală din zonele 
care pot fi afectate de proiect, inclusiv orice alt sit protejat. 

    4.   Descrierea factorilor de mediu susceptibili de a fi afectați de proiect  

- factorul de mediu apă - se vor efectua analize fizico-chimice și de radioactivitate 
– concentrații de activitate de tritiu, C-14, radionuclizi alfa emițători, radionuclizi 
beta-gama emițători - asupra apei de suprafață, apă potabilă, apă freatică, apă 
atmosferică; 

- factorul de mediu aer – se va analiza calitatea aerului prin analize fizico-chimice 
și de radioactivitate - concentrații de activitate de tritiu, C-14, radionuclizi alfa 
emițători, radionuclizi beta-gama emițători, din arealul de cel puțin 30 km în jurul 
CNE Cernavodă. Pe baza experienței de la alte instalații de detritiere se vor 
prezenta constrângerile de doză pentru efluenți gazoși și lichizi, astfel încât suma 
lor să nu depășească 10 microSv/an pentru o persoană reprezentativă.  

- factorul de mediu sol – se vor efectua analize fizico–chimice și de radioactivitate a 
solului - concentrații de activitate pentru tritiu, C-14, radionuclizi alfa emițători, 
radionuclizi beta-gama emițători, din arealul de cel puțin 30 km în jurul CNE 
Cernavodă; 

- biodiversitatea – se va evalua impactul proiectului CTRF asupra faunei și florei; se 
vor efectua analize fizico–chimice și de radioactivitate a vegetației - concentrații 
de activitate pentru tritiu, C-14, radionuclizi alfa emițători, radionuclizi beta-gama 
emițători, din arealul de cel puțin 30 km în jurul CNE Cernavodă.  

- clima și schimbările climatice - se va face o prezentare a riscurilor prognozate de 
producere a unor fenomene meteorologice extreme, pe perioada de funcționare: 
valurile de căldură, seceta (inclusiv disponibilitatea şi calitatea scăzute ale apei şi 
cererea tot mai mare de apă, cantităţi extreme de precipitaţii, inundaţii provocate 
de râuri şi viituri, furtuni şi vânturi puternice (inclusiv afectarea infrastructurii, 
clădirilor), alunecări de teren (dacă este cazul), nivelul în creştere al mărilor, 
mareele de furtună, eroziunea coastelor şi intruziunea salină (dacă este cazul), 
perioade reci, daune provocate de îngheţ – dezgheţ.  

- populația – localizarea administrativă și caracterizarea generală, localizarea 
geografică, localități/zone rezidențiale existente și viitoare conform Planului de 
urbanism, distanțele de la amplasament la zonele rezidențiale sau comerciale, 
ocupațiile și activitățile locuitorilor din zonă; 

- sănătatea umană – vor fi prezentate informații din studiile de sănătate efectuate 
pentru CNE Cernavodă (de ex: „Studiul de evaluare a impactului radiologic asupra 
stării de sănătate a populației generat de operarea CNE-Cernavodă din arealul de 
30 km în jurul obiectivului" și "Studiu de evaluare a impactului radiologic asupra 
sănătății populației în zona de influență CNE Cernavodă în relație cu funcționarea 
normală a Instalației de detritiere CNE Cernavodă/Cernavoda Tritium Removal 
Facility (CTRF)”), cu date actualizate. Se vor calcula dozele de radiații pentru 
populația din arealul CNE Cernavodă pe baza analizelor de radioactivitate în aer, 



 

 
 

pg. 8 
 

apă potabilă, apă de suprafață, probe din lanțul alimentar. Se vor face analize de 
tritiu, tritiu legat organic, radionuclizi alfa emițători, radionuclizi beta-gama 
emițători. Rezultatele analizelor și calculele de doză vor fi validate de către un 
expert CNCAN în domeniul radioprotecția mediului. Validarea rezultatelor și 
previziunilor privind sănătatea populației se va face de către un expert al 
Institutului Național de Sănătate Publică. Se va descrie modul de distribuire a 
constrângerii de doză pentru o persoană între emisiile lichide și gazoase din 
instalație. Se va prezenta cum se va reflecta reducerea emisiilor datorate CTRF (%) 
în estimările dozelor efective maxime pentru populație raportat la constrângerile 
de doză. 

- radioactivitate - previzionarea concentrației de tritiu în mediu pe baza estimării 
reducerii emisiilor cu 20%; se va prezenta metodologia de estimare a dozelor și ce 
căi de transfer a radionuclizilor în mediu au fost luate în considerare; 

- bunuri materiale - se va evalua impactul construirii și funcționării CTRF asupra 
bunurilor materiale, patrimoniului cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele 
arheologice, peisajul, interacțiunea dintre aceștia. 

Se vor integra concluzii ale Raportului de Securitate elaborat pentru amplasament, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul pericolelor de accident 
major în care sunt implicate substanțe periculoase. Se va acorda o atenție sporită 
aspectelor legate de: 

- potențialul proiectului de a provoca accidente și dezastre; 

- vulnerabilitatea proiectului la un eventual accident sau dezastru; 

- în cazul unui accident sau dezastru se poate preconiza existența unui impact 
asupra țărilor vecine. 

5.    Descrierea efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra 
mediului  

Se vor descrie efectele semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului în 
diferitele etape de construire, funcționare, demolare: 

- utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei și a 
biodiversității, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor 
resurse;  

- emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, deșeuri rezultate, 
valorificate, eliminate;  

- natura și amploarea emisiilor directe de gaze cu efect de seră provenite în  urma 
construcţiei, funcţionării şi ulterior dezafectării proiectului propus, inclusiv în 
urma utilizării terenului/a schimbării utilizării terenului; natura și amploarea 
emisiilor indirecte de gaze cu efect de seră provenite în urma cererii de energie; 
natura și amploarea emisiilor indirecte de gaze cu efect de seră provenite în urma 
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oricăror activităţi auxiliare sau a infrastructurii legate direct de implementarea 
proiectului propus (de ex. transport, managementul deşeurilor); vulnerabilitatea 
proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilități identificate, 
cuantificarea tendințelor de amplificare a vulnerabilităților existente în contextul 
schimbărilor climatice; 

- riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - 
de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre;  

- cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau aprobate, ținând 
seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanță 
deosebită din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de 
utilizarea resurselor naturale;  

- tehnologiile și substanțele folosite; 

- descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra factorilor de mediu 
va include efectele directe și eventualele efecte indirecte, secundare, 
cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și 
temporare, pozitive și negative ale proiectului. 

Se vor descrie de asemenea: 

- efectele temporare/pe termen scurt produse în timpul construcției sau în timpul 
unor faze limitate ale funcționării proiectului; 

- efectele permanente asupra mediului cauzate de construcția, funcționarea 
proiectului; 

- efectele pe termen lung asupra mediului provocate de funcționarea proiectului pe 
durata de viață sau provocate de creșterea gradului de poluare, inclusiv GES, după 
caz, asupra mediului în zona studiată;   

- efectele asupra mediului provocate de activitățile auxiliare (ex. construcția 
rutelor de acces și infrastructurii, traficul, modul de gestionare al efluenților și 
deșeurilor); 

- se vor identifica și prezenta pe scurt orice alte proiecte/activități planificate să 
fie construite/date în exploatare în paralel cu proiectul evaluat (ex: planurile de 
dezvoltare existente deja, supuse sau nu procedurii SEA), ale căror zone de 
influență se suprapun total sau parțial cu cea a proiectului evaluat atât în perioada 
de construire cât și în perioade de funcționare. Dintre investițiile potențiale din 
această categorie, trebuie menționate cele prevăzute să apară (din planurile de 
amenajarea teritoriului propuse sau aprobate), cu specificarea cât mai multor 
date cunoscute precum: poziția, parametrii, amprenta, anul începerii 
construcției, etc.; vor fi identificate căile prin care se realizează cumularea 
impacturilor potențiale (ex: apă, aer, cumularea efectelor în timp și spatiu) ; se 
va face o estimare cu privire la amploarea efectelor cumulate.     



 

 
 

pg. 10 
 

Se vor descrie și cuantifica, după caz, efectele care pot apărea din accidente, evenimente 
neobișnuite sau expunerea proiectului la dezastre naturale sau antropice (inclusiv în 
context transfrontieră). 

Se vor identifica în mod corespunzător extinderea geografică, durata, frecvența, 
reversibilitatea și probabilitatea apariției fiecărui efect.  

Se va identifica și cuantifica, după caz, natura transfrontalieră a impactului, respectiv 
impactul asupra statelor vecine care au fost notificate: Bulgaria, Ucraina si Republica 
Moldova. 

Se vor prognoza efectele asupra sănătății populației și aspecte ale dezvoltării durabile. 

Se vor descrie și cuantifica, după caz, efectele primare și secundare asupra sănătății și 
bunăstării populației (ex. riscuri asupra sănătății provenind din pericole majore asociate 
cu proiectul – riscul radiologic, efecte asupra sănătății provocate de emiterea de 
substanțe toxice în mediu, efecte cauzate prin schimbarea vectorilor de boală, schimbări 
în condițiile de viață, efecte asupra grupurilor vulnerabile). 

Se va analiza interacțiunea dintre efectele proiectului, respectiv influența efectelor 
asupra unui factor de mediu asupra altui factor de mediu.  

6.      Descrierea metodelor de prognoză utilizate pentru identificarea și evaluarea 
efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv detalii privind dificultățile 
întâmpinate 

- se vor descrie metodele de prognoză utilizate pentru identificarea și evaluarea 
semnificației efectelor (ex. Metodologii de estimare a emisiilor, metodologii 
pentru modelarea dispersiei poluanților);   

- dacă există incertitudine în ce privește detaliile precise ale proiectului și impactul 
său asupra mediului, sunt descrise prognozele pentru cea mai nefavorabilă 
situație; 

- dacă au fost dificultăți în prelucrarea datelor necesare în prognozarea și evaluarea 
efectelor, sunt descrise aceste dificultăți și implicațiile lor asupra rezultatelor; 

- descrierea bazei de evaluare a semnificației și importanței impactului. 

7.     Descrierea măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea 
sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra 
mediului identificate și o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse  

Se vor descrie măsurile care au fost luate în calcul încă de la alegerea alternativelor: 

- alegerea locației (ex: prin prisma vecinatatii cu alte instalatii care prezinta  
potentiale efecte semnificative asupra mediului); 

- tehnologia aleasă (ex: să prezinte risc minim pentru personal și mediu). 
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Se vor descrie măsurile avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă 
este posibil, compensarea oricăror efecte adverse semnificative identificate asupra 
mediului avute în vedere pentru toate etapele de construire/funcționare/ dezafectare.  

Se vor descrie măsurile de adaptare la schimbările climatice. 

Se va descrie impactul rezidual, cel rămas după ce s-au întreprins toate măsurile de 
limitare a efectelor.    

Se vor descrie măsurile atât din punct de vedere al impactului radiologic (doar pentru 
etapa de funcționare/dezafectare) cât și din punct de vedere al impactului neradiologic.  

Descrierea respectivă trebuie să explice în ce măsură sunt evitate, prevenite, reduse sau 
compensate efectele negative semnificative asupra mediului și trebuie să se refere atât 
la etapa de construire, cât și la cea de funcționare și dezafectare. 

Se vor descrie orice măsuri de monitorizare propuse pentru factorii de mediu pentru care, 
în urma estimării, a fost identificat un efect negativ semnificativ. 

Programul de monitorizare trebuie să conțină tipurile de parametri monitorizați și durata 
monitorizării proporționale cu natura, amplasarea și dimensiunea proiectului, precum și 
cu gravitatea efectelor sale asupra mediului.  

La proiectarea măsurilor de monitorizare, vor fi luate în considerare următoarele: 

- măsurile de monitorizare trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite 
implementarea corectă - parametri, frecvența, metodele, responsabilitățile și 
resursele. Pentru etapele de funcționare/dezafectare vor fi proiectate și măsuri 
de monitorizare din punct de vedere radiologic. 

- în măsura în care este rezonabil, măsurile de monitorizare vor identifica orice 
efecte adverse neprevăzute, ceea ce înseamnă că acestea trebuie să ia în 
considerare starea mediului afectat, precum și impacturile specifice (de exemplu 
emisiile, utilizarea resurselor) generate de proiect; 

Măsurile de monitorizare ar trebui să fie suficient de precise și detaliate pentru a asigura 
implementarea acestora, inclusiv definirea rolurilor, responsabilităților și resurselor.  

8.       Descrierea  efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra 
mediului, determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente 
majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză.  
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Se vor furniza informații pertinente disponibile, obținute ca urmare a evaluărilor de risc 
efectuate conform legislației privind controlul activităților care prezintă pericole de 
accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase1.  

Se vor prelua concluziile analizei de risc pentru proiectul CTRF din Raportul de Securitate, 
întocmit conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare. 

Se vor furniza informații pertinente obținute ca urmare a analizelor de securitate 
nucleară și a documentelor întocmite conform cerintelor legislației privind controlul 
activităților nucleare2, directivelor din domeniul nuclear ce au fost transpuse în pachete  
de acte legislative de transpunere (legi, hotărâri de guvern, norme) de către CNCAN, 
respectiv Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive. 

În cadrul acestei descrieri se pot utiliza informații, date și rezultate din analizele de 
securitate pentru funcționare normală și în situații de accident realizate de organizații 
de inginerie cu experiență în inginerie nucleară, proiectare-CTRF și executarea acestor 
analize.   

De asemenea, această descriere ar trebui să includă măsurile avute în vedere pentru 
prevenirea sau atenuarea efectelor negative semnificative asupra mediului ale acestor 
evenimente, precum și detalii privind gradul de pregătire și reacția propusă în astfel de 
situații de urgență. 

La întocmirea acestui capitol, trebuie să se țină cont de următoarele aspecte: 

 Prezentarea oricărui risc asociat cu proiectul: 

- din manevrarea materialelor periculoase;                             

- datorită incendiului, exploziilor; 

- datorită accidentelor;  

- avarii;                                

 

1 Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase care transpune în legislaţia naţională prevederile(*)Directiva 2012/18/UE 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 (JO L 197, 
24.7.2012, p.1). 

2 Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor 
nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională 
Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18). 
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- expunerea proiectului la dezastre naturale (cutremure, inundații, alunecări de 
teren etc.). 

 Descrierea măsurilor de prevenire și modul de răspuns la accidente și evenimente 
nedorite (măsuri de prevenire, pregătire, planuri pentru orice incidente, planuri 
de urgență etc.);  

 Necesitatea unui plan în care se detaliază pregătirea pentru o situație de urgență. 

9.        Un rezumat netehnic al informațiilor furnizate la punctele precedente 

La realizarea rezumatului netehnic se va ține cont de următoarele aspecte: 

- rezumatul va include descrierea proiectului, efectele semnificative, măsuri de 
reducere și prevenire, măsuri de monitorizare, scenariul de bază și alternative 
rezonabile, precum și metodele utilizate pentru evaluare, inclusiv explicații 
privind orice obstacole întâmpinate în timpul analizei; 

- rezumatul va sublinia orice incertitudini semnificative despre proiect și efectele 
sale asupra mediului; 

- rezumatul va include prezentarea generală a metodologiei utilizate în evaluarea 
impactului;       

- rezumatul va fi scris într-un limbaj fără caracter tehnic, evitându-se termenii 
tehnici, datele detaliate și prezentările cu caracter științific; 

- rezumatul va include concluziile Raportului de securitate.  

10.   Lista de referință care să detalieze sursele utilizate pentru descrierile și 
evaluările incluse în raport. 

Se vor prezenta sursele de informații utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în 
RIM.  

Se va prezenta lista experților care au participat la elaborarea RIM, cu indicarea 
domeniului de evaluare de care au fost responsabili, inclusiv a expertului coordonator, 
cu semnăturile aferente. 


