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Decizia etapei de încadrare 

 

Nr. ............ din ................. 

 

    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Societatea Națională 

"Nuclearelectrica" SA – Sucursala CNE Cernavodă, cu sediul în oraşul Cernavodă, str. 

Medgidiei nr. 2, judeţul Constanța, înregistrată la Ministerul Mediului cu nr. 63447 din 

14.05.2019, în baza: 

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului; 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Ministerul Mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul 

şedinţelor Comisiei de analiză tehnică din data de 16.07.2019 și data de 01.08.2019, că 

proiectul "Lucrări de construire a instalației de detritiere apă grea" propus a fi 

amplasat în str. Medgidiei nr.2 (Platforma CNE Cernavodă), orașul Cernavodă, județul 

Constanța,  

 

    se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se 

supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă. 

 

    Justificarea prezentei decizii: 

    I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului 

asupra mediului sunt următoarele: 

    a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a) "Orice 

modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor 

prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a 

fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului"; 

    b) în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; 

    c) analiza documentației tehnice și completarea Listei de control, incertitudinile cu 

privire la impactul cumulat al proiectului cu instalațiile existente sau viitoare de pe 
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platforma CNE Cernavodă, posibilul impact în caz de accident și/sau în caz de condiții 

climatice extreme.  

 

1. Caracteristicile proiectului: 

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:  

 

Proiectul propus (numit în continuare “CTRF”) se va realiza pe actualul 

amplasament al CNE Cernavodă, în vecinătatea Unității 1, ocupând o suprafață totală de 

1350 mp, din care 591 mp o reprezintă suprafața construită.  

Instalația CTRF se va realiza în scopul reducerii concentrației de tritiu în unitățile 

U1 și U2 de la CNE Cernavodă, pentru faza de prelungire a duratei de viață/retehnologizare 

a unității U1, respectiv U2, de asemenea poate asigura și detritierea apei grele tritiate din 

Unitățile U3 și U4. 

Instalația CTRF este rezultatul activității derulate în cadrul a mai multor proiecte ce 

au fost dezvoltate și implementate de ICSI Rm. Vâlcea (Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Rm. Vâlcea). ICSI Rm. Vâlcea a 

realizat o "Instalație-Pilot Experimentală pentru Separarea Tritiului și Deuteriului" care a 

fost reglementată din punct de vedere al protecției mediului prin Autorizația de Mediu nr. 

32/29.01.2008. 

Proiectul cuprinde întreaga linie tehnologică a CTRF, amenajările, 

utilajele/echipamentele aferente manipulării și depozitării produselor de proces, alte 

instalații/sisteme necesare funcționării instalației de detritiere, echipamentele de control al 

procesului tehnologic și al emisiilor, rețele de conducte tehnologice, cabluri electrice și 

curenți slabi, precum și căi de acces, platforme etc. Proiectul include de asemenea și 

echiparea cu sisteme de monitorizare a evacuărilor lichide și gazoase, precum și dotări 

pentru prevenirea și stingerea incendiilor și asigurarea utilităților. 

  Construcția clădirii CTRF are un regim de înălțime de aproximativ 25 m și este de 

tipul 2S+P+3E +2Ep. Subsolul pe 2 niveluri va fi o structură rigidă cu elemente de 

rezintență din beton (pereți, stâlpi, grinzi, planșeu), care necesită săpături în adâncime.  

Procesul de detritiere presupune: 

- purificarea apei grele tritiate (eliminare impurități mecanice; reținere radionuclizi, alții 

decât tritiul) care se realizează prin intermediul unei instalații (HWFS – Heavy Water Feed 

System) care conține: 2 rezervoare de câte 3 mc și 2 coloane cu schimbătoare de ioni; sunt 

amplasate în clădirea serviciilor U1 și U2; 

- alimentarea coloanelor de Schimb Izotopic Catalizat (LPCE) cu apă grea tritiată/campanii 

de 3 tone/la maxim 3 zile (prin conducte din inox țeavă în țeavă). Întreg traseul este încălzit 

pentru evitarea înghețului și monitorizat pentru sesizarea eventualelor scurgeri accidentale. 

Apa grea tritiată a circulat în contracurent cu un flux gasos de D2 încălzit la 700C. 
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- fluxul gazos care iese din coloane (deuteriu tritiat/deuteriu/hidrogen deuterat DT/D2/HD) 

este trecut printr-un sistem de purificare-uscare (se rețin urmele de vapori de apă grea, 

urmele de gaze azot și oxigen); 

- fluxul gazos este trecut prin coloanele sistemului de distilare criogenică (CD), coloane 

amplasate într-o incintă rece (cold-box), se separă deuteriul gaz (D2) și tritiul gaz (T2); 

- deuteriul gaz detritiat (D2) este recirculat la coloanele LPCE; 

- tritiul gaz (T2) este imobilizat pe un pat metalic de titan spongios în containere ITC (52 

g tritiu care conține 1% DT în T2). Presiunea maximă care poate să ajungă în container 

este de 6 MPa, recipientul este proiectat să reziste la 7,4 MPa la 380C. Depozitul are 

grosimea de perete și plafon de 1 m și de podea de cca. 1,2 m. 

  Prin funcționarea instalației CTRF se realizează reducerea concentrației de tritiu 

pentru sistemul moderator, de la 54 Ci/kg la aproximativ 10 Ci/kg, și pentru sistemul 

primar de transport la căldurii de la 2-2,5 Ci/kg sub această valoare. 

    

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate şi proiecte viitoare:  

  Pe amplasamentul CNE Cernavodă funcționează Unitățile 1 și 2 ale centralei, 

Depozitul Intermediar de Deșeuri Radioactive (DIDR), clădiri ale serviciilor auxiliare 

nucleare (CSAN), stații de încărcare combustibil uzat (SICA), Depozit Intermediar de 

Combustibil Ars (DICA) existent și extindere DICA, construire și finalizare U3 și U4, 

retehnologizare/extinderea duratei de viață Unitatea 1.  

  Având în vedere faptul că pe amplasament se desfășoară activități/se pot desfășura 

lucrări pentru alte proiecte simultan cu lucrările pentru proiectul CTRF sau simultan cu 

funcţionarea acestuia, şi în lipsa unei prezentări detaliate a impactului cumulat care poate 

apărea ca urmare a unor accidente, evenimente neobișnuite, dezastre naturale sau în cazul 

schimbărilor climatice, pentru evitarea oricăror incertitudini cu privire la aceste aspecte, 

proiectul va fi supus evaluării impactului asupra mediului.  

 

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a 

biodiversităţii:  

 Resursele naturale care se vor folosi în perioada de execuție sunt: piatră de râu, nisip, 

terenul pe care se amplasează construcția. 

 Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar se face prin branșarea la rețeaua internă 

de alimentare a U1 CNE Cernavodă, existentă în vecinătatea amplasamentului CTRF. Apa 

este asigurată la instalația CTRF prin pompare din sistemul aferent U1. Branșamentul va 

avea o lungime de cca. 30 m și va fi confecționată din țeavă PEHD cu Dn = 50 mm. Apa 

caldă menajeră se asigură prin intermediul unor boilere electrice. 

Alimentarea cu apă tehnologică demineralizată se asigură de la Stația de tratare a 

apei (STA) existentă pe amplasamentul CNE Cernavodă. Rețeaua de distribuție va fi 

confecționată din conducte de oțel inox.  
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Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor se va realiza prin intermediul unui 

branșament la sistemul de alimentare cu apă pentru stins incendii al platformei CNE 

Cernavodă. Pe rețeaua de distribuție a apei se vor prevedea hidranți exteriori de incendiu 

cu Dn = 110 mm (conductă PEHD) care vor asigura un debit Qie = 15 l/s și hidranți interiori 

de incendiu cu Dn = 100 mm care vor asigura un debit Qii = 2,5 l/s. 

Instalația CTRF nu va fi racordată direct la rețeaua națională de electricitate. 

 Pentru proiectul CTRF nu se utilizează resurse din cadrul ariilor naturale protejate 

aflate în vecinătatea CNE Cernavodă. 

 

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate: 

 În timpul realizării proiectului - deșeuri neradioactive:  
a) Deșeuri din materiale de construcții Cod deșeu 

beton 17 01 01 

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale 

ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 

17 01 07 

fier și oțel 17 04 05 

deșeuri metalice 17 04 07 

deșeuri de lemn 17 02 01 

materiale plastice 17 02 03 

pãmânt şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase 17 05 03* 

pãmânt şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 

03 

17 05 04 

pământ fertil și roci rezultate din săpăturile pentru 

fundații  

17 05 05 

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 

01 şi 17 06 03 

17 06 04 

absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei 

fãrã alta specificaţie), materiale de lustruire, 

îmbrãcãminte de protecţie contaminata cu substanţe 

periculoase 

15 02 02* 

absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi 

îmbrãcãminte de protecţie, altele decât cele specificate 

la 15 02 02 

15 02 03 

b) Deșeuri din ambalaje  

ambalaje de hârtie şi carton   15 01 01 

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* 

c) Alte tipuri de deșeuri  

c1) deșeuri reutilizabile/reciclabile  

hârtie şi carton 20 01 01 

sticlă 20 01 02 

materiale plastice 20 01 39 

metale 20 01 40 

c2) deșeuri menajere 20 03 01 
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 Deșeurile din construcții se vor gestiona conform prevederilor legale specifice, 

evitându-se depozitarea temporară în spațiile aferente organizării de șanțier. 

Depozitarea temporară a deșeurilor generate în etapa de construcție și eliminarea 

acestor se va face conform legislației de mediu în vigoare și a procedurilor interne ale CNE 

Cernavodă. 

 În timpul exploatării: 

- deșeuri neradioactive:  
Deșeuri reutilizabile/reciclabile Cod deșeu 
hârtie şi carton 20 01 01 
sticlă 20 01 02 
materiale plastice 20 01 39 
metale 20 01 40 
Deșeuri de ambalaje  
ambalaje de hârtie şi carton   15 01 01 
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* 

Deșeuri menajere 20 03 01 

Se gestionează conform procedurilor implementate la nivelul platformei CNE 

Cernavodă, cu respectarea legislației specifice în vigoare. 

- deșeuri radioactive (slab și mediu active): lichide organice (uleiuri de la 

pompe și compresoare), solide (catalizator din coloanele de schimb izotopic catalizat, site 

moleculare de la uscătoarele de gaz de proces, rășini schimbătoare de ioni, deșeuri metalice 

și materiale solide etc.). Se gestionează similar și în mod integrat cu cele generate de U1/U2 

CNE Cernavodă. 

 

e) Poluarea şi alte efecte negative: 

 Factor de mediu apă 

Surse de poluanți pentru ape: 

- apele uzate menajere provenite de la CTRF sunt evacuate printr-un racord exterior 

executat în sistem separativ, în rețeaua de canalizare menajeră a U1 existentă pe platforma 

CNE Cernavodă; 

- rețea de conducte (drenaje) pentru preluarea eventualelor scurgeri de apă grea din 

instalație, racordate la un rezervor cu V = 0,8 mc amplasat în bașa de drenaje apă grea din 

subsolul clădirii CTRF. În funcție de rezultatul analizelor de laborator, dacă concentrația 

în izotopii de tritiu și deuteriu al apei grele este ˃ 0,2%, apele sunt                                   

reintroduse în procesul de detritiere, dacă concentrația ˂ 0,2%, apele sunt transvazate în 

bașa de canalizare activă (V = 6 mc); 

- apele potențial contaminate radioactiv sunt colectate gravitațional (drenaje active)  
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într-o bașă de canalizare activă, etanșă, cu V = 6 mc, amplasată la subsolul clădirii CTRF, 

de unde sunt transvazate prin pompare la gospodăria de deșeuri lichide radioactive de la 

U1 CNE Cernavodă. Procesarea acestor deșeuri se va face în conformitate cu programul 

de monitorizare a efluenților lichizi al unității. 

- canalizarea pluvială a instalației CTRF este racordată la rețeaua de canalizare pluvială 

existentă pe platforma CNE Cernavodă și va prelua și apele provenite de pe drumurile de 

acces din zona proiectului, ajungând în final la bazinul de distribuție al CNE Cernavodă. 

  

Factor de mediu aer 

 Surse de poluanți pentru aer 

 surse staționare - emisii radioactive de tritiu rezultate în operare și oprire planificată, 

limita de evacuare a tritiului în atmosferă se calculează pe baza valorii constrângerii de 

doza stabilită de CNCAN – 0,01 mSv/an.  

- emisii de CO, SO2, NOx, hidrocarburi de la grupurile Diesel de 

rezervă (funcționare pe termen scurt în perioadele de testare). 

 surse mobile – din activitățile de transport materiale auxiliare, materiale pentru 

stingerea incendiilor etc. 

Sisteme pentru reținerea și dispersia poluanților radioactivi și neradioactivi în 

atmosferă: 

 Sistem de ventilație HVAC care are rolul de a asigura reducerea probabilității 

de explozie, compus din 6 sisteme separate de ventilație mecanică, astfel: 

- Sistem S1: în zona instalațiilor tehnologice (zonă cu potențial de 

contaminare și/sau explozie – zona cu hidrogen); 

- Sistem S2: în zona sistemelor auxiliare (fără hidrogen);  

- Sistem S3: în camera bateriilor electrice;  

- Sistem S4: zona ocupată cu personal de exploatare;  

- Sistem S5: în camera compresoarelor de heliu;  

- Sistem S6: în camera compresoarelor de aer. 

  Evacuarea efluenților în atmosferă din sistemele de ventilație S1, S2 și S3 se 

realizează printr-un coș de dispersie cu H = 50 m și Øint. = 1,7 m. 

  Evacuarea efluenților din sistemele de ventilație S4, S5 și S6 se realizează direct în 

exteriorul clădirii. 

 Sistem de detritiere a atmosferei (ADS) în circuit închis, se recuperează 

vaporii de tritiu (în zona în care sunt amplasate echipamentele de procesare/stocare a apei 

grele tritiate) în situația apariției unor scurgeri accidentale sau în caz de avarii.  

 Sistem de reținere a tritiului (TRS) – rol în recuperarea tritiului și deuteriului, 

este de tip stand-by, intră în funcționare normală în momentul executării operațiilor de 

mentenanță, la punerea în funcțiune, opriri planificate sau în caz de urgență. 
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 surse de zgomot și vibrații: echipamentele instalațiilor de ventilare și condiționare 

(HVAC), pompe, compresoare. 

 surse de radiații: tritiul din instalație, echipamentele care conțin tritiu localizate în 

interiorul clădirii CTRF sau în exteriorul CTRF și conductele de transfer al apei grele. 

 

Factor de mediu sol, subsol 

Surse de poluanți pentru sol, subsol 

- scurgeri accidentale de fluide contaminate radioactiv din conductele tehnologice de 

transfer de la unitățile U1 și U2 înspre și dinspre instalația CTRF, scurgeri accidentale de 

combustibil de la rezervoarele grupurilor Diesel; 

- gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor. 

 

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, 

inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: 

Strategia de securitate a CTRF are la bază o abordare de protecție în profunzime, atât 

în proiectare cât și în operare, luând în considerare potențialele hazarde pentru instalație. 

Cele două hazarde principale pentru CTRF sunt: 

- hazard radiologic, datorită unor potențiale eliberări de tritiu, în forma gazoasă DT 

sau T2 şi/sau sub formă de vapori de apă tritiată (DTO); 

- pericolul de explozie, datorită unor potențiale degajări de hidrogen (incluzând toți 

izotopii: protiu, deuteriu și/sau tritiu în formă gazoasă). 

În ceea ce privește pericolul de explozie/deflagrație datorită unor potențiale degajări de 

hidrogen, rezultatele analizelor efectuate demonstrează că, pentru toate evenimentele de 

inițiere considerate (inclusiv combinații ale acestora), probabilitatea de explozie este 

scăzută.  

În ceea ce privește impactul asupra unităților nucleare din vecinătate, analizele 

demonstrează că, contribuția CTRF asupra riscului de defectare a zonei active la oricare 

din unități este neglijabilă. 

În ceea ce privește hazardul radiologic, în conformitate cu cerințele din CTRF Licensing 

Basis Document (LBD) evenimentele de inițiere similare sau cu consecințe similare au fost 

grupate și clasificate în funcție de frecvența de apariție, iar pentru evenimentele (inclusiv 

combinații ale acestora) cu cele mai severe consecințe potențiale asupra îndeplinirii 

funcțiilor de securitate nucleară s-au efectuat analize de accident care demonstrează 

îndeplinirea criteriilor de doză pentru populație stabilite de CNCAN în LBD pentru 

proiectarea sistemelor de securitate de protecție.    

Rezultatele analizelor de accident realizate în faza de proiectare demonstrează că: 

- pentru clasele de evenimente cu frecvență anuală de apariție de până la 10-4 (a 

evenimentului sau a unei secvențe de evenimente) cele mai severe consecințe posibile ale 

proiectului sunt sub criteriile de doză stabilite de CNCAN pentru proiectarea sistemelor de 
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securitate de protecție și chiar sub valoarea de 1 mSv/an (valoarea limitei legale de doză 

anuală pentru 1 persoană din populație); 

- pentru clasele de evenimente severe cu frecvența anuală de apariție între 10-4 și 10-6 

și în cazul unui accident foarte sever cu frecvența anuală de apariție între 10-6 și 10-7, cele 

mai severe consecințe posibile ale proiectului sunt mult sub criteriile de doză stabilite de 

CNCAN pentru proiectarea sistemelor de securitate de protecție. Doza pentru populație 

scade semnificativ la distanțe de peste 5000 de m de amplasament, respectiv de peste 4000 

m de limita zonei de excludere, apropiindu-se de limita legală de doză pentru populație 

pentru funcționare normală. 

Situațiile de urgență pentru CTRF pot fi rezultate ca urmare a unor evenimente 

radiologice, chimice, incendii, evenimente interne, evenimente externe etc. și vor fi tratate 

integrat în Procesul de planificare și pregătire pentru situații de urgență de la CNE 

Cernavodă, care asigură: 

 organizarea procesului de planificare și pregătire pentru situații de urgență; 

 planul și procedurile de urgență pe amplasament; 

 asigurarea bazei materiale și suportului logistic în situații de urgență;  

 pregătire și exerciții de urgență; 

 interfața cu autoritățile publice și informarea publicului.    

 

g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a 

poluării atmosferice: 

 Funcționarea normală a instalației CTRF va conduce la o reducere a afecțiunilor 

potențial asociate emisiilor de tritiu în factorii de mediu și va aduce un beneficiu pentru 

sănătatea populației rezidente în zona de influență a obiectivului CNE Cernavodă. 

 În condițiile respectării măsurilor tehnice de operaționalizare a obiectivului, 

impactul asupra sănătății populației asociat funcționării obiectivului poate fi apreciat ca 

nesemnificativ. 

Situațiile de urgență pentru CTRF pot rezulta ca urmare a unor evenimente 

radiologice, chimice, incendii, evenimente interne, evenimente externe etc., în cazul 

cumulării cu alte situații de avarii la alte instalații de pe amplasament. 

 

    2. Amplasarea proiectului: 

    a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:  

Conform Certificatului de urbanism nr. 97 din 16.05.2018, terenul se găsește în 

intravilanul orașului Cernavodă conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 242/2014, în 

U.T.R. A3 – subzona unități de producție aferente CNE. Terenurile aferente zonei CNE se 

vor utiliza numai cu avizul CNCAN și CNE. Se admit numai construcții aferente 

funcționării Centralei nuclearoelectrice, lucrări de amenajare drumuri, căi ferate, rețele 

tehnico-edilitare, canale de derivație, dotări și echipări tehnice ale zonei.  
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a) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale 

resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din 

subteranul acesteia: 

Lucrările aferente proiectului CTRF nu se încadrează în acţiuni vulnerabile specifice 

pentru resursele naturale din zonă. 

Organizarea de șantier se va face în vecinătatea CTRF. Se vor folosi platformele 

betonate existente, eventual zone suplimentare vor fi acoperite temporar cu un stat de 20 

cm de balast și cu încă 10 cm de piatră spartă, pentru a permite accesul utilajelor și 

camioanelor în cursul lucrărilor.  

Gurile de canalizare vor fi acoperite cu grinzi din lemn sau plăci metalice încastrate 

în stratul de pietriș. 

Pământul excavat va fi stocat temporar în incinta CNE Cernavodă pentru verificarea 

unei potențiale contaminări radioactive. După verificare, se va reutiliza ca material de 

umplutură. 

Utilitățile apă-canal pentru proiectul CTRF se vor asigura prin branșare/racordare la 

rețelele interne existente pe amplasamentul CNE.  

Evacuarea apelor pluviale din zona organizării de șantier se realizează cu pompe de 

drenaj portabile amplasate în punctele joase ale excavației și racordate cu furtune flexibile 

la rețeaua de canalizare pluvială a platformei CNE Cernavodă. 

 

    c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială 

următoarelor zone: 

    1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:  

Zonele umede de importanță internațională sunt Ostroavele Dunării-Bugeac-Iortac, 

care includ siturile Natura 2000 (Canaralele Dunării, Aliman-Adamclisi, Allah Bair-

Capidava). Siturile Natura 2000 (Canaralele Dunării și Allah Bair-Capidava) au fost 

considerate cele mai susceptibile în ceea ce privește impactul asupra biodiversității, dată 

fiind apropierea de platforma CNE Cernavodă și situarea în aval de locul de debușare a 

apei de răcire în Dunăre. Situl ROSCI0022 Canaralele Dunarii se află la cca. 2,2 km de 

amplasamentul proiectului. Situl ROSPA0002 Allah Bair-Capidava se afla la cca.10,3 km 

de amplasamentul proiectului. 

    2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul. 

    3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul, amplasamentul pe care se propune 

investiția este pe platforma CNE Cernavodă, nu afectează suprafețe împădurite, nu se 

propun lucrări de defrișare. 

    4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional:  

 Platforma CNE Ceranavodă care integrează amplasamentul proiectului CTRF nu 

este amplasată în zone, situri sau areale protejate, dar este în vecinătatea unor astfel de arii: 

- situri Natura 2000 de importanță comunitară: ROSCI0022 Canaralele Dunării (cca. 2,2 

km), ROSCI0353 Peștera-Deleni (cca. 13,4 km), ROSCI0412 Ivrinezu (cca. 9,5 km); 
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- situri Natura 2000 de protecție specială avifaunistică: ROSPA0039 Dunăre Ostroave (cca. 

1,8 km), ROSPA0001 Aliman Adamclisi (cca. 11,5 km), ROSPA0002 Allah Bair – 

Capidava (cca. 10,3 km); 

- situri IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii) – monument al naturii: 

RONPA0371 locul fosilier Cernavodă (cca. 2,6 km), RONPA0372 locul fosilier Seimenii 

Mari (cca. 8,8 km); 

- zone RAMSAR  - zone umede de importanță internațională: RORMS0017 Ostroavele 

Dunării – Bugeac – Iortmac.  

    5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 

desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone 

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul 

apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi 

hidrogeologică: 

- situri Natura 2000 de importanță comunitară: ROSCI0022 Canaralele Dunării, 

ROSCI0353 Peștera-Deleni, ROSCI0412 Ivrinezu; 

- situri Natura 2000 de protecție specială avifaunistică: ROSPA0039 Dunăre Ostroave,  

Aliman Adamclisi, ROSPA0002 Allah Bair – Capidava. 

    6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a 

mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru 

proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul. 

    7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul. 

    8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:  

Cele mai importante situri arheologice: Axiopolis (cca. 2,6 km VSV), așezarea 

medievală Dealu Viforului (cca. 3,6 km), Valul de piatră de la Cernavodă (cca. 2,7 km 

VSV), podul "Inginer Anghel Saligny" (cca. 3,8 km VNV). 

Cele mai apropiate monumente istorice reprezentative din orașul Cernavodă: 

Geamia (cca. 3 km), Biserica "Sf. Împărați Constantin și Elena" (cca. 3,5 km), Podul Carol 

I cu statuile "Dorobanții" (cca. 4 km). 

 

    3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial 

    a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi 

dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: 

În zona de excludere cu raza de 1 km nu sunt admise alte activități decât cele desfășurate 

pe platforma CNE. 

În zona cu populație redusă, cu raza de 1-2 km față de obiectivul nuclear, sunt luate 

măsuri de restricționare a amplasării reședințelor permanente pentru populație și a 

desfășurării de practici social economice.  
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Impactul asupra populației, a pesonalului și a mediului, atât în funcționare normală cât 

și în eventualitatea unui accident reprezintă principalul obiectiv care se urmărește încă de 

la inițierea proiectării instalației, până la etapele de operare și dezafectare. Încă din faza de 

proiectare s-a efectuat o evaluare riguroasă a potențialelor hazarde. 

Principalele hazarde sunt: 

- hazardul radiologic, datorită unor potecțiale eliberări de tritiu, în formă gazoasă DT sau 

T2 și/sau sub formă de vapori de apă tritiată (DTO); 

- pericolul de explozie, datorită unor potențiale degajări de hidrogen (incluzând toți 

izotopii: protiu, deuteriu și/sau tritiu în formă gazoasă). 

     

    b) Natura impactului: 

    În urma implementării măsurilor propuse prin proiect, în lipsa unui accident sau a unor 

condiții climatice extreme impactul va fi redus şi temporar asupra solului, apei, aerului.  

 

c) Natura transfrontalieră a impactului: 

În conformitate cu prevederile art. 3 al Convenției privind evaluarea impactului asupra 

mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin 

Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra 

mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificările 

și completările ulterioare, România va notifica Bulgaria, Moldova, Ucraina în vederea 

parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră 

pentru acest proiect. 

 

d) Intensitatea şi complexitatea impactului: 

Impactul va fi redus, temporar, reversibil pe perioada execuției proiectului. 

Impactul va fi redus, pe perioada de testare tehnologică, de punere în funcțiune și de 

operare, cu respectarea etapelor specifice de verificare/inspecție la instalațiile industriale.  

 

e) Probabilitatea impactului: 

În urma implementării măsurilor propuse prin proiect, în lipsa unui accident sau a 

unor condiții climatice extreme impactul va fi nesemnificativ, dar nu se poate exclude în 

totalitate probabilitatea eliberărilor de tritiu ca urmare a unor posibile situaţii de accident.  

 

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului; 

Rezultatele analizelor de accident realizate în faza de proiectare au demonstart că: 

- pentru clasele de evenimente cu frecvență anuală de apariție de până la 10-4, cele mai 

severe consecințe posibile ale proiectului CTRF sunt sub criteriile de doze stabilite de 

CNCAN pentru proiectarea sistemelor de securitate de protecție și chiar sub limita legală 

de doză pentru populație pentru funcționare normală; 
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- pentru clasele de evenimente severe cu frecvență anuală de apariție între 10-4 și 10-6 și în 

cazul unui accident foarte sever cu frecvența anuală de apariție între 10-6 și 10-7, cele mai 

severe consecințe posibile ale proiectului CTRF sunt mult sub criteriile de doze stabilite 

de CNCAN pentru proiectarea sistemelor de securitate de protecție.  Doza pentru populație 

scade semnificativ la distanțe de 5000 m de amplasament, respectiv de peste 4000 m de 

limita zonei de excludere, apropiindu-se de limita legală de doză pentru populație pentru 

funcționare normală. 

 

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate 

       CNCAN a stabilit constrângeri de doză pentru proiectele esistente și viitoare de pe 

amplasamentul CNE Cernavodă: 

- pentru instalația CTRF – 0,01 mSv/an; 

- pentru unitățile U1 și U2 (cu DIDR integrat) – 0,1 mSv/an/fiecare unitate; 

- pentru unitățile viitoare U3 și U4 – 0,06 mSv/an/fiecare unitate; 

- pentru DICA (prezent și viitor, cu extindere) – 0,05 mSv/an.  

 

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: 

Evaluarea impactului asupra mediului va propune măsuri pentru evitarea, prevenirea 

sau reducerea oricăror efecte negative asupra mediului ale proiectului CTRF.  

 

        II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt 

următoarele: 

a) proiectul nu se va implementa în nicio arie naturală protejată de interes comunitar; 

b) în urma analizării informațiilor din Memoriul de prezentare, a analizei 

caracteristicilor proiectului, a localizării (cel mai apropiat sit Natura 2000 este la cca. 2,2 

km) și caracteristicilor impactului potențial, după consultarea membrilor CAT în ședința 

din data de 01.08.2019, după definitivarea Listei de control pentru etapa de încadrare 

conform Ordinului MMP nr. 19/2010, s-a stabilit că realizarea acestui proiect nu are un 

impact potențial negativ semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes 

comunitar aflate în vecinătatea CNE Cernavodă; 

c) pentru proiectul CTRF nu se utilizează resurse din cadrul ariilor naturale protejate 

aflate în vecinătatea CNE Cernavodă; 

d) proiectul nu include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care pot să ducă 

la modificări fizice în ariile naturale protejate de interes comunitar (topografie, utilizarea 

terenului, modificări ale cursurilor de râuri etc.) aflate în vecinătatea CNE Cernavodă; 

e) proiectul nu va avea influenţă directă asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar, prin emisii în aer, zgomot, vibraţii, radiații produse în timpul fazei de 

construcţie sau funcționare in regim normal; 

f) proiectul nu va afecta diversitatea biologică din ariile naturale protejate de interes 

comunitar menţionate anterior; 
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g) proiectul nu va afecta direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere, cuibărire; 

h) proiectul propus nu poate provoca pe perioada de execuţie şi funcţionare o deteriorare 

semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar.  

 

Proiectul nu necesită parcurgerea etapei de evaluare adecvată. 

 

    III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra 

corpurilor de apă:  

a) Conform punctului de vedere exprimat în scris de către Administrația Națională 

"Apele Române" şi transmis prin adresa nr. 14165/DDC/29.07.2019, pentru proiectul 

propus nu este necesară elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de 

apă.   

b) Decizia a fost luată ţinând cont de faptul că prin realizarea proiectului se asigură o 

purificare a apei grele (detritiere) produse în exploatarea unităților U1 și U2, iar procesul 

tehnologic se desfășoară în circuit închis. 

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare 

 

Ministerul Mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului 

interesat/afectat de proiect. Astfel, depunerea solicitării a fost adusă la cunoştinţă 

publicului prin afişarea anunţului public pe pagina proprie de internet a Ministerului 

Mediului și la sediul acestuia. Titularul de proiect, SNN – CNE Cernavodă a publicat 

anunțul în presa naţională (ziarul „România Liberă” din 12 iulie 2019) şi locală (ziarul 

„Cuget Liber” din 12 iulie 2019), depus cu număr de înregistrare la sediul Ministerului 

Mediului, a afişat anunțul la sediul propriu/pe pagina proprie de internet și la sediul 

Primăriei Orașului Cernavodă.  

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în 

situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se 

modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia 

de a notifica Ministerul Mediului, ca autoritate competentă emitentă. 

     Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată 

într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios 

administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, 

actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării 

publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie 

neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 



                                        Nesecret 

 

  Bulevardul Libertății nr. 12, Sector 5, București 

                    Tel.: +4 021 408 9588, Fax: 021 316 0421 

                    www.mmediu.ro 

Pag. 14 din 14 

 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 

considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. 

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării 

publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare.  

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele 

prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a 

deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. 

Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa 

publicului a deciziei. 

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă 

prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea 

autoritate. 

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este 

gratuită, echitabilă, rapidă şi corectă. 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

SECRETAR DE STAT 

Iulian Octavian STANA 

PREȘEDINTE AL COMISIEI DE ANALIZĂ TEHNICĂ LA NIVEL CENTRAL 

 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


