RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE

ANDR
AGENȚIA NUCLEARĂ
ȘI PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE

RAPORT DE MEDIU
STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
PRIVIND GESTIONAREA ÎN SIGURANŢĂ
A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT
ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE

Noiembrie 2020
1

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE

RAPORT DE MEDIU
DRAFT – Varianta 8

STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
PRIVIND GESTIONAREA ÎN SIGURANŢĂ A
COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A
DEŞEURILOR RADIOACTIVE
FINALIZAT DE: CONSORȚIUL S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. ȘI
SC RESOURCING ENVIRONMENTAL CONSULTING S.R.L.
EXPERT DE MEDIU: DELIMART LAURA
MANAGER DE PROIECT: ANCA ELENA TOFAN
EXPERT TEHNIC: CRISTINA HARBER
EXPERT PR: TAMARA VALENTINA DUMITRU
Beneficiar: AGENŢIA NUCLEARĂ ŞI PENTRU DEŞEURI RADIOACTIVE
Conform Contract de servicii nr. 5 din 27.04.2020

2020

2

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE

CUPRINS
1.

DATE GENERALE ............................................................................................................................................... 6
1.1.Date de recunoaștere a documentației............................................................................................................. 6
1.2.Acronime și prescurtări ..................................................................................................................................... 7

2.
EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE STRATEGIEI, PRECUM ȘI A
RELAȚIEI CU ALTE STRATEGII RELEVANTE ............................................................................................................. 9
2.1.Date generale privind conținutul și obiectivele principale ale strategiei ...................................................... 9
2.2.Relația cu alte planuri / programe / strategii relevante ................................................................................. 11
2.3. Scenariul de referință al Strategiei Naționale privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și
deșeurilor radioactive ............................................................................................................................................ 15
2.4.Depozitele definitive existente și propuse a fi realizate în scopul depozitării definitive a deșeurilor
radioactive și a combustibilului nuclear uzat din România................................................................................ 16
2.5.Situația actuală a gestionării în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive .... 17
2.5.1. Obiective existente ................................................................................................................................ 17
2.5.2 Obiective dedicate depozitării finale propuse prin Strategia Națională............................................. 25
3.
ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN
SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII STRATEGIEI PROPUSE ........................................................................................... 33
3.1. Aspecte ale stării actuale a mediului - Oraș Cernavodă și Comuna Saligny din Jud. Constanța ............ 33
3.1.1. Elemente de geologie. Solul .................................................................................................................. 33
3.1.2. Elemente de hidrologie. Apa .................................................................................................................. 36
3.1.3. Aer ............................................................................................................................................................ 39
3.1.4. Biodiversitatea ........................................................................................................................................ 42
3.1.5. Peisajul .................................................................................................................................................... 44
3.1.6. Asezari umane si sanatatea populatiei ................................................................................................. 44
3.2.Evoluția probabilă a mediului în situația neimplementarii Strategiei Naționale ......................................... 48
4.
CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV IN CAZUL
IMPLEMENTARII STRATEGIEI .................................................................................................................................... 51
5.

ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ, CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU STRATEGIA NAȚIONALĂ
53

6.
OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAȚIONAL, COMUNITAR SAU
INTERNAȚIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU STRATEGIE ȘI MODUL ÎN CARE S-A ȚINUT CONT DE
ACESTE OBIECTIVE ȘI DE ORICE ALTE CONSIDERAȚII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII STRATEGIEI ....... 54

3

6.1.

Generalităti ............................................................................................................................................. 54

6.2.

Obiective de protectia mediului la nivel national ................................................................................ 54

6.3.

Obiective de protectia mediului la nivel comunitar ............................................................................ 56

6.4.

Obiective de protectia mediului la nivel international ........................................................................ 57

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE
6.5.
Obiective de mediu propuse în cadrul Strategiei Nationale ............................................................... 58
7.

POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI .................................................................. 59
7.1.

Impactul asupra factorului de mediu sol/subsol ................................................................................. 59

7.2.

Impactul asupra factorului de mediu apa ............................................................................................ 59

7.3.

Impactul asupra factorului de mediu aer ............................................................................................. 60

7.4.

Impactul asupra factorului de mediu biodiversitate ........................................................................... 60

7.5.

Impactul asupra factorului de mediu peisaj ........................................................................................ 62

7.6.

Impactul asupra asezarilor umane, populatiei (mediu social si economic), sanatate umana ......... 62

7.7.

Impactul radiologic ................................................................................................................................ 62

7.7.1. DFDSMA Depozitul Final de Deșeuri Slab și Mediu Active – depozit propus la o distanta de
aproximativ 300 m de amplasamentele depozitelor existente de la CNE Cernavodă................................. 62
7.7.2. DGR ......................................................................................................................................................... 65
8.
POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SANATATII, ÎN
CONTEXT TRANSFRONTIERA.................................................................................................................................... 65
9.
MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE
EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII STRATEGIEI ............................................................... 80
10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTEI ALESE SI O DESCRIERE A
MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTATI ÎNTÂMPINATE ÎN
PRELUCRAREA INFORMATIILOR CERUTE .............................................................................................................. 82
10.1.

Alternativele Strategiei Nationale ......................................................................................................... 82

10.2.

Alternativele de amplasament ale DFDSMA ........................................................................................ 86

10.3.

Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantei ce sta la baza Strategiei Nationale.. 88

10.4.

Evaluarea efectelor asupra mediului prin Metoda „Unitatilor de Impact Negativ”........................... 89

11. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI ............................................................................................... 96
12.

4

REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC .......................................................................................................... 103

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE

TABELE
Tabel 1: Relatia Strategiei Nationale cu alte strategii relevante ..................................................................................... 12
Tabel 2: Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat 22
Tabel 3: Evoluția probabilă a mediului în situația neimplementării Strategiei Naționale ................................................ 50
Tabel 4: Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru Strategia Națională................................................. 53
Tabel 5: Aspectele de mediu și obiectivele de mediu propuse în cadrul Strategiei Nationale ....................................... 58
Tabel 6: Măsuri pentru prevenirea/reducerea potențialului impact asupra mediului și sănătății .................................... 80
Tabel 7: Interpretarea efectelor/impactului asupra componentelor de mediu ................................................................ 89
Tabel 8: Tabelul unitatilor de impact .............................................................................................................................. 90
Tabel 9: Concluzia metodei unităților de impact ............................................................................................................ 90
Tabel 10: Interpretarea impactului total cuantificat asupra mediului .............................................................................. 93
Tabel 11:Corespondenta efectelor/ impactului in spectrul de impact ............................................................................. 94
Tabel 12:Tabel Spectral de Impact ................................................................................................................................ 94
Tabel 13: Programul de monitorizare . Monitorizarea efectelor asupra factorilor de mediu a implementării proiectelor
propuse prin Strategia Naționala este în responsabilitatea ANDR, în calitate de titular al Strategiei, cu suportul
instituțiilor și autorităților competente în domeniu. ....................................................................................................... 100

FIGURI
Figura 1: Depozitele finale existente și propuse a fi realizate în scopul depozitării finale a deșeurilor radioactive și a
combustibilului nuclear uzat din România ...................................................................................................................... 16
Figura 2: Depozitul propriu-zis (reprezentare 3D șii machetă) ....................................................................................... 26
Figura 3: Modulul de depozitare .................................................................................................................................... 27
Figura 4: Celula de depozitare ....................................................................................................................................... 27
Figura 5: Acoperirea finală (straturi de acoperire şi realizarea acoperişului) .................................................................... 28
Figura 6: Hangarul mobil în faza de operare ................................................................................................................... 28
Figura 7: Diagrama managementului deșeurilor radioactive de activitate joasă și medie, de viață scurtă .................... 32
Figura 8 Diagrama managementului combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive de activitate joasă și
medie, de viață lungă LILW-LL ...................................................................................................................................... 32
Figura 9: Coloana Litologică a formațiunilor geologice din zona Cernavodă ................................................................. 35
Figura 10: Amplasamentul Saligny – Modelul Hidrogeologic ......................................................................................... 38
Figura 11: Poziționarea aproximativă a DFDSMA față de Ariile Naturale Protejate de Interes Comunitar ................... 42
Figura 12: Componenta etnică și confesională a populației Com. Saligny .................................................................... 47
Figura 13: Poziționarea aproximativă a DFDSMA față de Ariile Naturale Protejate de Interes Comunitar ................... 51
Figura 14: Distanțe de la DFDSMA până lagranițele cele mai apropiate ....................................................................... 66
Figura 15: Căile potenţiale de transport al contaminanţilor ............................................................................................ 67
Figura 16:Localizarea amplasamentului DFDSMA ........................................................................................................ 68
Figura 17: Areale sensibile - localități, arii protejate – din zona de influență a CNE-Cernavodă ................................... 68
Figura 18: Rețeaua de monitorizare chimică a corpurilor de apă subterane (prelucrare GIS consultant RM) ............... 70
Figura 19:Harta piezometrică a acviferului inferior (barremin- jurasic) (a) (2007) .......................................................... 71
Figura 20:Modelul hidrogeologic conceptual al acviferului inferior (1996) ..................................................................... 72
Figura 21:Amplasamentul Saligny – Modelul Hidrogeologic .......................................................................................... 73
Figura 22:. Harta cu căi temporare de deplasare a apelor posibil contaminateplasate la baza loessului ...................... 75
Figura 23: Harta căilor temporare de deplasare a apelor posibil contaminateplasate la baza argilei roşii ..................... 76
Figura 24: Scenariul alternativ 2: Extinderea DNDR IFIN-HH în relație cu Natura 2000................................................ 85
Figura 25: Locatiile punctelor de eșantionare pentru monitorizarea radioactivităţii de fond ........................................... 98

5

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE

1. DATE GENERALE
1.1.Date de recunoaștere a documentației
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1.2.Acronime și prescurtări
AIEA

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (International Atomic Energy Agency)

ANDR

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive

CD&D

Cercetare, dezvoltare şi demonstrare

CE

Comisia Europeană

cm

Componenta de mediu/factor de mediu

CNCAN

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

CNE

Centrală nuclearoelectrică

DGR

Depozitul Geologic de Adâncime (Deep Geological Repository)

DICA

Depozitul Intermediar de Combustibil Uzat

DIDSR

Depozitul Intermediar de Deşeuri Solide Radioactive

DFDSMA

Depozitul Final de Deşeuri Slab şi Mediu Active

DNDR

Depozitul Național de Deşeuri Radioactive de la Băiţa Bihor

HEU

Combustibil cu uraniu puternic îmbogăţit (Highly Enriched Uranium)

HLW

Deşeuri înalt active (High Level Waste)

IFIN-HH

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei

IGD-TP

Platforma Tehnologică pentru Implementarea Depozitării Geologice (combustibil nuclear uzat și
deșeuri radioactive LILW-LL)

ILW

Deşeuri Radioactive de Activitate Medie (Intermediate Level Waste)

IPC

Impact în perioada de construcție / implementare

IPF

Impact în perioada de funcționare / desfășurare activități

IMCcm

Impact maxim cuantificat pe componenta de mediu

ITC

Impact total cuantificat

KPI

Indicator cheie de performanţă (Key performance indicator)

LEPI

Laboratorul de Examinări Post-Iradiere din cadrul RATEN-ICN.

LEU

Combustibil cu uraniu slab îmbogăţit (Lightly enriched uranium)

LILW-LL

Deşeuri de activitate joasă și medie de viaţă lungă (Low and intermediate level radioactive waste, long
lived)

LILW-SL

Deşeuri de activitate joasă și medie de viaţă scurtă (Low and intermediate level radioactive waste, short
lived)

LLW

Deşeuri Radioactive de Activitate Scăzută (Low Level Waste)

M1...M15

Măsuri pentru prevenirea/ reducerea potențialului impact asupra mediului și sănătății

MEEMA

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

MMAP

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

N

Unitate de Impact Negativ

O1...O9

Obiective de protecția mediului

P

Efect pozitiv

RATEN ICN

Institutul de Cercetări Nucleare din Piteşti, sucursala RATEN
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RATEN
Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară
RIM

Raport privind Impactului asupra Mediului

RM

Raport de Mediu

SNN

Societatea Naţională Nuclearelectrica SA,

SEA

Evaluare Strategică de Mediu

SEICA

Studiu pentru Evaluarea Impactului asupra Corpului de Apă

SER

Strategia Energetică a României pentru perioada 2020-2030, cu perspectiva anului 2050

SCI

Sit de importanţă comunitară

SPA

Arie de protecţie specială avifaunistică

STDR

Stație de tratare și condiționare deșeuri

Strategia Naţională

Strategia Naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear
uzat şi a deşeurilor radioactive

SNDD

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013 – 2020 – 2030

TRIGA

Reactor de cercetare (Training, Research, Isotopes, General Atomics)

TSO

Technical Support Organizations (Organizații pentru suport tehnic)

tU

Masa totală aproximativă / conținut de Uraniu în cantitatea de combustibil nuclear uzat (tone Uraniu)

U1, U2, U3,U4

Unități nucleare din cadrul CNE Cernavodă

UE

Uniunea Europeană

VLLW

Deşeuri de activitate foarte joasă (Very low level waste)

VVR-S

Reactor de cercetare răcit și moderat cu apă
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2. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE STRATEGIEI, PRECUM
ȘI A RELAȚIEI CU ALTE STRATEGII RELEVANTE
2.1.Date generale privind conținutul și obiectivele principale ale strategiei
Strategia Națională pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear
uzat și a deșeurilor radioactive, numită generic Strategia Națională, reprezintă documentul programatic pe baza
căruia se desfăşoară activităţile de gestionare a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă şi
dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.
Strategia Naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear
uzat şi a deşeurilor radioactive numită generic Strategia Naţională, este corelată cu Strategia Națională de Dezvoltare
a Domeniului Nuclear și cu Planul de Acțiuni aferent acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1259/2002.
Potrivit art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 cu modificările și completările ulterioare, Strategia Naţională
trebuie să conţină atât Politica Naţională privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor
radioactive, denumită în continuare Politica Naţională, cât şi Programul Naţional privind gestionarea în siguranţă a
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, denumit în continuare Program Naţional.
Strategia Națională este structurată astfel:
Introducere – este prezentat contextul, scopul, obiectivele, domeniul de aplicare precum și corelarea cu alte
strategii naționale.
Partea A (Politica Națională) - se prezintă principiile fundamentale, cadrul legal şi de reglementare aplicabil,
responsabilităţile organizaţiilor naționale implicate în activităţile de gestionare responsabilă și în siguranţă a
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, precum și acordurile și tratatele internaționale în domeniul
gestionării deșeurilor radioactive.
Partea B (Program Naţional) - se prezintă modul în care România pune în aplicare Politica Națională, în
scopul îndeplinirii obiectivelor Strategiei Naționale și detaliază următoarele elemente :
a) inventarul privind sursele, cantitățile și amplasamentele combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor
radioactive, precum şi estimări privind cantităţile viitoare, inclusiv cele rezultate în urma activităţilor de dezafectare, în
conformitate cu clasificarea deşeurilor radioactive;
b) conceptele, planurile şi soluţiile tehnice pentru gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a
deşeurilor radioactive, inclusiv pentru perioada ulterioară încheierii ciclului de viaţă a unei instalaţii de depozitare
definitivă;
c) evaluarea costurilor Programului Naţional și schema de finanţare în vigoare;
d) activităţile de cercetare, dezvoltare şi demonstrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a soluţiilor
de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive;
e) responsabilităţile pentru punerea în aplicare a Programului Naţional şi indicatorii-cheie de performanţă,
utilizaţi pentru monitorizarea progreselor în punerea în aplicare;
f) procesul de asigurare a transparenţei prin asigurarea de informaţii publice efective şi prin implicarea tuturor
părţilor interesate.
Programul național privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat,
denumit în continuare programul național, include o politică sau un proces de asigurare a transparenței prin asigurarea
de informații publice efective și prin implicarea tuturor părților interesate în procesele decizionale, în conformitate cu
legislația națională și cu obligațiile internaționale.
Strategia Națională se bazează pe un Scenariu de Referință, în care sunt luate în considerare toate activitățile
din domeniul nuclear asumate prin documente programatice aprobate, plecând de la ipoteze realiste asupra modului în
care inventarul poate fi gestionat.
Scopul Strategiei Naţionale este revizuirea şi actualizarea Strategiei Naţionale aprobată prin Ordinul nr.
844/2004, luând în cosiderare schimbările aparute în evoluţia din ultimii ani a domeniului nuclear naţional (exemplu:
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decalarea termenului de punere în funcţiune a Unităţii 3 şi Unităţii 4 la CNE Cernavodă) și ținând cont de progresele
tehnice și științifice înregistrate la nivel mondial. .
Strategia Naţională a fost actualizată ţinând cont de progresele tehnice şi ştiinţifice înregistrate la nivel mondial,
documentul rezultat putând fi folosit pentru informarea părţilor interesate cu privire la situaţia actuală şi la planurile şi
programele viitoare pentru gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive în România.
Strategia Națională prezintă modalitațile și mecanismul de organizare, folosite în scopul gospodăririi
responsabile şi în condiţii de siguranţă a deşeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, în concordanță cu
obiectivele Strategiei, pentru toate etapele de gestionarea a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat.
Obiectivele Strategiei
Obiectivul fundamental al Strategiei Naționale îl reprezintă îmbunătățirea continuă a procesului de gestionare
responsabilă și în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, fără transferarea nejustificată a
răspunderii către generațiile viitoare.
Obiectivele specifice ale Strategiei Naționale sunt:
- lnstituirea măsurilor naționale adecvate pentru gestionarea responsabilă a combustibilului nuclear uzat și a
deșeurilor radioactive, cu respectarea cerințelor de Securitate nucleară și radiologică stabilite prin cadrul
legislativ și de reglementare a domeniului nuclear
- Îmbunătățirea procesului de informare și asigurare a participării publice necesare cu privire la gestionarea
combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare
privind informaţiile clasificate şi principiul confidenţialităţii.
Obiectivele Strategiei Naţionale vor fi urmărite de către toţi titularii de autorizaţie care generează sau deţin
deşeuri radioactive, în toate etapele procesului de gestionare în siguranţă a acestora, inclusiv pe durata dezafectării
instalaţiilor nucleare şi radiologice.
Domeniul de aplicare al Strategiei Naționale
Strategia Națională se aplică:
- Activităților de gestionare în siguranță a combustibilului nuclear uzat provenit din operarea instalațiilor
nucleare de producere a energiei electrice și a reactorilor de cercetare;
- Activităților de gestionare în siguranță a deșeurilor radioactive provenite din operarea, retehnologizarea și
dezafectarea instalațiilor nucleare de producere a energiei electrice, reactoarelor de cercetare și din activitățile
industriale, medicale și de cercetare ce utilizează surse radioactive.
În prezent România a decis să utilizeze combustibilul nuclear în ciclu deschis, considerând combustibilul
nuclear uzat drept deșeu de activitate înaltă, care urmează a fi depozitat definitiv într-un depozit geologic de adâncime.
În cazul în care politicile viitoare vor lua în considerare alte opțiuni privind gestionarea combustibilului nuclear uzat (de
exemplu reprocesare), Strategia Națională se va actualiza în consecință.
Deșeurile radioactive sunt materiale radioactive în stare gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care deţinătorul
acestora nu poate demonstra CNCAN că se prevede sau se consideră o altă utilizare şi care conţin radionuclizi în
concentraţii sau cu contaminări de suprafaţă superioare unor valori stabilite de Comisie, în conformitate cu reglementările
specifice aplicabile emise de aceasta conform Legii 111/1996, art.5, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Strategia Națională nu se aplică gospodăririi deșeurilor generate din industria extractivă, și a amplasamentelor
contaminate cu asemenea deșeuri; acestea intră sub incidența Directivei CE 2006/21 privind gestionarea deșeurilor din
industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE și a reglementărilor naționale aplicabile. O Strategie Națională
și un Plan Național de Acțiuni pentru gospodărirea amplasamentelor contaminate din România a fost aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 683/2015.
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2.2.Relația cu alte planuri / programe / strategii relevante
La dezvoltarea şi implementarea Strategiei Naţionale s-a urmărit corelarea cu alte strategii naţionale relevante,
inclusiv cu:
a) Strategia Energetică a României pentru perioada 2020-2030, cu perspectiva anului 2050;
b) Strategia Naţională de Dezvoltare a Domeniului Nuclear, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
1259/2002;
c) Strategia Naţională pentru Securitate şi Siguranţă Nucleară aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
600/2014
d) Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.
Astfel, s-au studiat 4 Strategii cu relevanță directă pentru gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a
deșeurilor radioactive, facându-se astfel o corelare a Strategiei Naționale cu acestea.

11

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR
RADIOACTIVE
Tabel 1: Relatia Strategiei Nationale cu alte strategii relevante

Nr. crt.

Denumirea Strategiei

1

Strategia Energetică a României
(SER) pentru perioada 2020-2030,
cu perspectiva anului 2050

Orizont de
timp
2050

Scurta prezentare a documentului

Relația cu Strategia Nationala

Obiectivul general al SER 2020-2030 îl constituie satisfacerea
necesarului de energie atât pe termen scurt, cât şi pe termen
mediu si lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii
moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiții de
calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile.

SER prevede ca o măsură privind protecția mediului finalizarea
proiectelor Unitatilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă și stabilirea soluției
tehnice pentru depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat de
la CNE Cernavodă, fiind astfel în armonie cu Strategia Națională și
obiectivele acesteia:

Obiectivele Strategiei Energetice sunt:
1. Energie curată și eficiență energetică;
2. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți
consumatorii;

- Obiectiv operațional OP15 Reducerea emisiilor de GES și noxe în
sectorul energetic;
- Acțiuniunea prioritară AP15e - Reducerea volumului și depozitarea în
siguranță a deșeurilor radioactive la producător (CNE Cernavodă). 1

3. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei
energetice;
4. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;
5. Modernizarea sistemului de guvernanță energetică;
6. Creșterea calității învățământului în domeniul
formarea continuă a resursei umane;

energiei și

7. România, furnizor regional de securitate energetică;
8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale
și europene prin valorificarea resurselor energetice primare
naționale
2

1

Strategia Naţională de Dezvoltare a
Domeniului Nuclear în România
(Planul de Acţiune/Planul Nuclear

Aprobată
prin

Obiectivul fundamental al PNN (Planul Nuclear Naţional) prevede
că în perioada 2025-2050, centralele nucleare din România trebuie
să furnizeze 20-40% din producţia totală de energie electrică a

Asociind cele 2 strategii, evidențiem faptul că România a dezvoltat
infrastructura necesară, alcătuită din organisme de reglementare şi
control, pentru energetica nucleară, care respectă cerinţele

http://www.dpaps.gov.ro/images/Energie/SERO2020_13%2008%202020-final%2014,50.pdf
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Naţional)

HG nr.
1259/2002

țării, în condiţii competitive de preţ de cost şi cu asigurare a
securităţii nucleare la nivelul standardelor internaţionale.
Strategiile asociate arată că dezvoltarea domeniului nuclear este
strâns condiţionată de evaluarea necesarului de energie electrică
în viitor, pe de o parte, şi de competitivitatea procedeului nuclear
comparativ cu alte posibilităţi de generare de energie electrica, pe
de altă parte.
Planul de acțiuni al acesteia prevede acțiuni cu caracter
permanent, menite sa rezolve problemele curente legate de
generarea de deşeuri, fiind dublate de cele care privesc
construirea de depozite intermediare sau finale corespunzătoare,
de operarea şi, eventual, de închiderea acestora (Cap. 9.4
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR RADIOACTIVE).

Standardelor Agenţiei Internaţionale de Energie Atomică de la Viena, a
dezvoltat un sistem legislativ de standarde şi norme adoptat în domeniul
securităţii nucleare, pentru a fi în concordanţă cu politicile reglementate
în domeniul nuclear ale Uniunii Europene.
Strategia națională de dezvoltare a domeniului nuclear în România și
Planul de acțiune și Strategia Națională pe termen mediu și lung privind
gestionarea în siguranță a combustibilului nucler uzat și a deșeurilor
radioactive au aceleași obiective în ceea ce privește construirea unui
depozit în apropierea CNE-Cernavodă (DFDSMA) precum și unui
depozit final a combustibilului uzat(DGR).
Ambele strategii au aceleași obiective în ceea ce privește DICA,
respectiv construirea de module MACSTOR. În cadrul stategiei
Naționale se menționează trecerea de la MACSTOR 200 la MACSTOR
400 în vederea depozitării intermediare a combustibilului nuclear uzat
atât pentru Unitatea 1 şi Unitatea 2, pentru două cicluri de viaţă, inclusiv
în situaţia extinderii fiecărui ciclu de viaţă, cât şi pentru varianta cu 4
unităţi în exploatare, fiecare pentru două cicluri de viaţă, până la punerea
în funcțiune a DGR.
Strategia Națională propune și actualizarea și îmbunătățirea cadrului
legal în ceea ce privește reglementarea, autorizarea și controlul
gestionarii deșeurilor radioactive în perioada următoare.

3

Strategia
Naţională
pentru
Securitate şi Siguranţă Nucleară

Aprobată
prin HG nr.
600/2014,
cu
modificările
și
completările
ulterioare

Strategia are ca scop realizarea cadrului general necesar abordării
unitare şi coerente a obiectivului referitor la îmbunătăţirea
securităţii şi siguranţei în domeniul nuclear, precum şi conjugarea
eforturilor autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi
relevante.

Relația dintre cele 2 strategii este realizată la nivelul obiectivelor
strategiilor, urmarindu-se în ambele strategii imbunătăţirea continuă a
securităţii şi siguranţei nucleare în procesul gestionării combustibilului
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive prin luarea unor măsuri care
contribuie la securitatea şi siguranţa nucleară care pot fi posibile doar în
situația îndeplinirii obiectivelor Strategiei Naționale.
În Strategia Națională pentru Securitate și Siguranță Nucleară sunt
definite obiective strategice derivate (OSD) printre care menționăm OSD
5: îmbunătăţirea continuă a securităţii şi siguranţei nucleare în procesul
gospodăririi combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive,
obiectiv existent și în Strategia Națională pe termen mediu și lung privind
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gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor
radioactive, iar pentru implementarea acestui obiectiv OSD 5 sunt
stabilite 6 direcții strategice de acțiune.
4

Strategia
Naţională
pentru
Dezvoltarea Durabilă a României
2030

Aprobată
prin
HG
nr.
877/2016

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030
stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și
implementarea unui set de 17 obiective de dezvoltare durabilă.
Aceasta susține dezvoltarea României pe trei piloni principali:
economic, social și de mediu.
Obiectivul 7 "Energie curată și la prețuri accesibile" al Strategiei se
referă la Sectorul energetic.
În cadrul acestui obiectiv s-a făcut referire la asigurarea accesului
tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și
modern; infrastructură energetică; securitate energetică; accesul
la energie; energie regenerabilă și eficiență energetică

Obiectivele specifice ale Strategiei Naționale sunt în armonie cu
obiectivul 7 Energie curată și la prețuri accesibile, Obiectivul 12 Consum
şi producţie responsabile și Obiectivul 3 Sănătate şi bunăstare din
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 în
ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și țintelor de mediu și
securitate energetică, managementul deșeurilor cu respectarea
cerințelor de securitate energetică, reducerea impactului negativ asupra
mediului, Sănătatea - îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor la
adresa sănătăţii.

Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare are drept scop sigurarea unei
vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă
Obiectivul 12: Consum şi producţie responsabile are drept scop
minimizarea producerii de deşeuri şi încurajarea utilizării eficiente
a resurselor naturale prin aplicarea conceptului ciclului de viată şi
prin promovarea reutilizării şi reciclării
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2.3. Scenariul de referință al Strategiei Naționale privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și
deșeurilor radioactive
Scenariul de referință privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive se
bazează pe faptul că în România acestea sunt generate, de următoarele activități:
a) Operarea, retehnologizarea și dezafectarea Unităților U1 și U2 de la CNE Cernavodă. Se estimează că
durata minimă de implementare a proiectelor de retehnologizare este de doi ani per unitate și că în urma
retehnologizării, fiecare unitate va funcționa în condiții de siguranță, conform parametrilor de proiect,
pentru încă un ciclu de viață (25 de ani). Fiecare unitate de la CNE Cernavodă își va încheia perioada de
operare comercială după 52 de ani de la punerea în funcțiune (50 de ani de operare, plus 2 ani pentru
retehnologizare). Unitatea 1 va fi oprită definitiv în vederea dezafectării în 2049, Unitatea 2 în 2059;
b)
Unitățile U3 și U4, aflate în conservare la CNE Cernavodă, vor deveni operaționale conform Strategiei
Energetice a României. Aceste unități vor fi, de asemenea, retehnologizate în viitor, pentru a prelungi durata
lor de operare pentru încă un ciclu de viață (25 de ani)2;
c)

Operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice deținute de RATEN;

d)

Operarea și dezafectarea instalațiilor radiologice deținute de IFIN-HH;

e)

Operarea și /sau dezafectarea instalații radiologice deținute de micii titulari de autorizație din domeniu:
i. Unități din industrie care utilizează echipamente cu surse de radiații sau generatoare de radiații
ionizante;
ii. Unități din cercetare/învățământ care utilizează echipamente și instalații cu surse radioactive sau
generatoare de radiații ionizante, sau instalații nucleare (de ex. Universitatea din BucureștiFacultatea de Fizică care deține Ansamblul subcritic HELEN);
iii. Unități care desfășoară activități de utilizare, producere, import/export a surselor mici de radiații
sau generatori de radiații ionizante;

Ca rezultat al Politicii Naționale, sunt propuse în Scenariul de referință o serie de concepte, planuri și soluții
tehnice privind depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, după cum urmează:
Deșeurile radioactive de activitate joasă și medie de viață scurtă (LILW-SL), generate din operarea,
retehnologizarea și dezafectarea Unităților de la CNE Cernavoda vor fi depozitate definitiv în DFDSMA. Activitățile
vizând amplasarea și construcția acestui depozit vor fi planificate astfel încât instalația să devină operațională în anul
2028. Până la punerea în funcțiune a DFDSMA, deșeurile radioactive LILW-SL vor fi depozitate intermediar în instalații
dedicate, pe amplasamentul CNE Cernavodă;
În prezent combustibilul nuclear uzat este considerat deșeu și va fi depozitat definitiv într-un depozit geologic
de adâncime, împreună cu deșeurile radioactive de activitate joasă și medie de viață lungă ( LILW-LL). Activitățile
vizând amplasarea și construcția acestui depozit vor fi planificate astfel încât instalația să devină operațională în anul
2055. Până la punerea în funcțiune a depozitului geologic de adâncime, atât combustibilul nuclear uzat cât și deșeurile
radioactive LILW-LL vor fi depozitate intermediar în instalații dedicate, pe amplasamentul de la CNE Cernavodă;
Deșeurile radioactive LILW-SL generate din operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice din
afara ciclului combustibilului nuclear (cercetare, medicină, industrie, agricultură și alte domenii de interes socioeconomic), vor fi depozitate definitiv în DNDR IFIN-HH Băița Bihor până la închiderea acestuia;
Deșeurile radioactive LILW-LL și deșeurile radioactive considerate problematice (grafit iradiat, beriliu etc.),
generate în urma operării și dezafectării reactoarelor de cercetare (TRIGA si VVR-S), precum și sursele uzate închise,
care conțin radionuclizi de viață lungă provenite din activități din afara ciclului combustibil, vor fi depozitate definitiv în
depozitul geologic de adâncime; până când acesta va fi operațional, ele vor fi depozitate intermediar pe
amplasamentele IFIN-HH și RATEN ICN;

2

In perioada 2017-2021, Ia CNE Cernavodă se desfășoară prima fază de definire a Proiectului de Retehnologizare a
Unității l CNE Cernavodă. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru Proiectul de Retehnologizare va permite
extinderea duratei de viață totală a unității la 60 de ani. Aceeași dezvoltare este prevazută și în cazul U2, U3 și U4.
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Combustibilul nuclear uzat generat de reactorii TRIGA va fi returnat în țara de origine, fie va fi depozitat definitiv
în depozitul geologic de adâncime; până când acesta va fi operațional, combustibilul mai sus menționat va fi depozitat
intermediar pe amplasamentul RATEN ICN.
Sistemul de clasificare al deșeurilor radioactive
Sistemul de clasificare a deșeurilor radioactive este definit de CNCAN în reglementarea NDR-03, Normă
privind clasificarea deșeurilor radioactive, aprobată prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 156/2005, care este în
concordanță cu recomandările AIEA. În conformitate cu Ord. 156/2005, clasificarea generală a deșeurilor radioactive
se referă strict la cerințele privind modul de asigurare a izolării de biosferă la depozitarea definitivă a deșeurilor
radioactive.
Conform clasificării generale, deșeurile radioactive se împart în:
a) deșeuri exceptate;
b) deșeuri de tranziție;
c) deșeuri de activitate foarte joasă;
d) deșeuri de activitate joasă și medie de viață scurtă (LILW-SL);
e) deșeuri de activitate joasă și medie de viață lungă (LILW-LL);
f) deșeuri de activitate înaltă (HLW).
Întrucât nu contribuie la volumele de deșeuri radioactive care trebuie depozitate definitiv, deșeurile radioactive
exceptate și de tranziție nu fac obiectul acestei Strategii Naționale. Procedurile de excludere și exceptare sunt stabilite
de CNCAN în norma NDR-02 (Norme privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din
practici autorizate, Ordinul Președintelui CNCAN nr. 62/2004).

2.4.Depozitele definitive existente și propuse a fi realizate în scopul depozitării definitive a deșeurilor
radioactive și a combustibilului nuclear uzat din România

Figura 1: Depozitele finale existente și propuse a fi realizate în scopul depozitării finale a deșeurilor radioactive și a combustibilului

nuclear uzat din România
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2.5.Situația actuală a gestionării în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor
radioactive
2.5.1. Obiective existente
2.5.1.1. Obiective dedicate depozitarii intermediare
1. Obiective pe platforma CNE Cernavodă
DICA din cadrul CNE Cernavodă – depozit existent, operațional și autorizat de autoritatea competentă pentru
protecția mediului în vederea funcționării.
Politica CNE Cernavodă de administrare a combustibilului uzat cuprinde:
a) Depozitarea umedă în bazinul de depozitare intermediară pentru combustibilului nuclear uzat pe o perioadă de
minim 6 ani;
b) Depozitarea uscată în depozitul intermediar pentru combustibil nuclear uzat pe o perioadă de 50 de ani.
În cadrul DICA se depozitează intermediar combustibilul nuclear uzat CANDU, rezultat din operarea Unităților
1 și 2 de la CNE Cernavodă.
Soluția de depozitare intermediară a combustibilului nuclear uzat, aleasă în anul 2000 și implementată la CNE
Cernavodă începând cu anul 2003, când a fost pus în funcțiune primul modul DICA, se bazează pe sistemul de
depozitare uscată de tip MACSTOR (Modular Air-Cooled STORage) dezvoltat de către AECL, utilizând modulul
MACSTOR 200, cu o capacitate de depozitare de 12.000 de fascicule de combustibil nuclear uzat/modul.
Proiectul DICA, așa cum este aprobat, se bazează pe construirea etapizată a modulelor tip MACSTOR 200. La
data elaborării prezentei Strategii Naționale, pe amplasamentul DICA sunt construite și operate 10 module de depozitare
de tip MACSTOR 200, modulul 11 fiind finalizat și pus în funcțiune în 2020.
Depozitul Intermediar de Combustibil Uzat (DICA) se afla pe amplasamentul CNE Cernavodă, transportul
realizându-se pe un drum intern care permite menținerea unui sistem de protecție fizică integrat.
În fiecare an se transferă de regulă, un număr în jur de 4500 de fascicule de la fiecare unitate nucleară la
Depozitul Intermediar de Combustibil Uzat (DICA).
Funcționarea Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă generează cea mai mare parte a combustibilului nuclear
uzat din România, la o rată medie de aproximativ 180 tone U pe an. Conform Strategiei Energetice, se preconizează că
alte 2 unități CANDU vor fi construite la CNE Cernavodă în perioada următoare. În acest caz rata totală de generare a
combustibilului nuclear uzat va ajunge la aproximativ 360 tone U pe an, la momentul în care cele două unități vor deveni
operaționale.
Cantitatea totală anticipată de combustibil nuclear uzat, generat în urma operării celor 4 unități, este de
1.055.000 fascicule de combustibil nuclear. În conformitate cu planurile actuale, ultimul combustibil nuclear uzat va
fi descărcat din Unitatea 4 în anul 2076.
DIDSR din cadrul CNE Cernavodă – depozit existent, operațional și autorizat de autoritatea competentă pentru
protecția mediului în vederea funcționării.
DIDSR se află în perimetrul de securitate fizică de pe amplasamentul CNE Cernavodă. Această instalație este
proiectată pentru depozitarea intermediară atât a deșeurilor radioactive LILW-SL, cât și deșeurilor radioactive LILW-LL,
cu excepția rășinilor schimbătoare de ioni uzate și a mecanismelor de control reactivitate, care sunt depozitate în mod
autorizat, în zone radiologice din Unitățile 1 și 2 CNE Cernavodă.
Activitățile implicând deșeurile radioactive LILW-SL desfășurate la CNE Cernavodă se înscriu în etapa de
predepozitare, ca etapă premergătoare depozitării definitive; predepozitarea include procesarea și depozitarea
intermediară, inclusiv activitățile de transfer efectuate în vederea depozitării intermediare.
17

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE
Procesarea deșeurilor radioactive include orice activitate care conduce la schimbarea caracteristicilor
deșeurilor, inclusiv pretratare, tratare etc. Procesarea ține cont de caracteristicile fiecărui tip deșeu radioactiv, precum și
de cerințele impuse de fiecare etapă din gestionarea deșeurilor radioactive.
Pentru deșeurile solide radioactive din categoria LILW-SL, pretratarea include următoarele activități: colectare,
sortare, neutralizare și decontaminare și poate include și o perioadă de depozitare intermediară.
Tratarea deșeurilor solide radioactive din categoria LILW-SL include reducerea volumului prin compactare sau
mărunțire, separarea celor incinerabile de cele neincinerabile, după o perioadă de depozitare intermediară și este
realizată de către operatori autorizați. Deșeurile radioactive care prezintă sau sunt suspecte a fi contaminate cu C-14 nu
sunt compactate și sunt ambalate separat.
Volumul total al deșeurilor radioactive solide, pentru ambele unități ale CNE Cernavoda, produs în anul 2019,
a fost de 54,8 m3. În total, în perioada 1996 – 2019, volumul total de deșeuri radioactive solide, pentru ambele unități,
este de 952,47 m3. Acestea sunt depozitate intermediar în interiorul gardului de protecție fizică al Centralei, din cadrul
DIDSR. La rata actuală a generării de deșeuri radioactive pentru cele 2 unități aflate în exploatare, capacitatea maximă
de depozitare intermediară a DIDSR va fi atinsă aproximativ în 2026. Termenul de atingere a capacității maxime de
depozitare intermediară poate fi decalat prin utilizarea unor tehnologii adecvate de tratare și condiționare care să vizeze
minimizarea volumului de deșeuri radioactive.
2. Obiective pe platforma RATEN-ICN
Instalații de depozitare intermediară a combustibilului nuclear uzat generat din operarea reactorilor TRIGA la
RATEN ICN
RATEN ICN are pregătite instalații pentru depozitarea intermediară umedă (piscina de stocaj) a combustibilului
nuclear uzat iradiat în cei doi reactor nucleari: TRIGA SSR 14MW şi TRIGA ACPR şi puţuri pentru depozitare
intermediară intermediară uscată a combustibilului nuclear experimental iradiat în cei doi reactor TRIGA. Soluția pentru
depozitarea intermediară a combustibilului TRIGA în piscina de stocaj a fost aleasă o dată cu construirea reactorilor.
Piscina pentru depozitarea intermediară a combustibilului uzat TRIGA, rezultat din operarea celor doi reactor
TRIGA, cu dimensiunile 4 x 3.7 x 7.15 m (volum = 105 m3) este o construcţie din beton armat căptușită cu tablă din oţel
inoxidabil OL304 şi grosimea de 10 mm. Piscina pentru depozitarea intermediară (piscina de stocaj) este situată pe
amplasamentul ICN Piteşti şi este localizată în clădirea Reactor-LEPI. Aceasta este dotată cu două rastele pentru
depozitarea umedă a combustibilului iradiat, unul pentru combustibilul TRIGA SSR şi unul pentru combustibilul TRIGA
ACPR. Rastelul pentru depozitarea intermediară umedă a casetelor care conţin elementele combustibile TRIGA SSR
are capacitatea de depozitare intermediară de 48 casete şi este proiectat şi construit astfel încât, la încărcarea maximă
epozitat
intermediar pentru 25-30 de ani.
Pentru depozitarea intermediară umedă a combustibilului iradiat TRIGA ACPR a fost construit şi instalat în
piscina de stocaj un rastel special, cu dimensiunile 1565×900×1540 mm, având 168 canale de depozitare intermediară
dispuse pe 2 niveluri (câte 84 canale pe nivel), în reţea dreptunghiulară cu pasul de 100/110mm. Pentru a asigura
introducerea uşoara a combustibilului în canalele de stocaj, s-au prevăzut pâlnii de ghidare.
Ambele rastele (cel pentru depozitarea intermediară a combustibilului TRIGA SSR şi cel pentru depozitarea
intermediară umedă a combustibilului TRIGA ACPR) sunt executate din profile, table şi țevi standardizate (din aliaj de
aluminiu AlMg3), asamblate prin sudură cu arc electric şi electrod consumabil în atmosferă inertă.
Combustibilul uzat din reactorul TRIGA SSR este scos din zona activă şi depozitat intermediar într-un rastel
situat în piscina reactorului, care poate acomoda 4 casete de combustibil (fiecare casetă de combustibil TRIGA conține
25 de elemente combustibile). În acest rastel, casetele de combustibil pot fi păstrate la calmare pentru cel puțin un an
de zile. După calmare, casetele de combustibil TRIGA SSR sunt transferate cu ajutorului unui dispozitiv special,
subacvatic, printr-un canal cu apă cu adâncimea de 5.5m, în rastelul de depozitare intermediară situat în piscina de
stocaj.
Pentru combustibilul TRIGA ACPR există un rastel situat în piscina reactorului în care pot fi depozitate
intermediar pentru calmare, 10 elemente combustibile iradiate în reactorul TRIGA ACPR.
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Puţurile pentru depozitarea intermediară uscată (puţuri de stocaj) a combustibilului nuclear experimental iradiat
în cei doi reactor TRIGA sunt amplasate în clădirea LEPI, în una din celulele de examinare, celulă cu protecţie biologică
din beton cu baritină . Această celulă este dotată cu 13 puţuri de stocaj:
5 puţuri de stocaj (notate A1÷A5 începând de la est spre vest), pentru elemente combustibile experimentale
iradiate în reactorii TRIGA, sau elemente CANDU extrase din fasciculele combustibile transferate de la CNE Cernavodă,
în scopul evaluării performanțelor;
-

5 puţuri de stocaj pentru fascicule de elemente combustibile (notate B1÷B5 începând de la est spre vest);

3 puţuri de stocaj (notate C1 la est, C2 la sud şi C3 la nord), pentru fragmente de elemente combustibile
secționate pentru analize distructive, probe metalografice, surse radioactive închise de viață lungă.
Puţurile de stocaj sunt fose cilindrice executate în pardoseala celulei de examinare, pe direcţia axei
longitudinale est-vest, în care sunt instalate rastelele pentru depozitarea intermediară a fasciculelor combustibile
CANDU 6, a elementelor combustibile prelevate din fasciculele combustibile, a fragmentelor şi probelor de elemente
combustibile supuse examinării distructive, precum și a surselor radioactive închise de viață lungă. Capacitatea maximă
de depozitare intermediară în puţurile de stocaj B1÷B5 este de 25 de fascicule combustibile CANDU 6, utilizate până la
un grad de ardere mediu de 7500 MWzi/tU şi depozitate intermediar pe o durată minimă de 365 zile la CNE Cernavodă.
Răcirea combustibilului iradiat depozitat intermediar în puţurile de stocaj A1÷A5 şi B1÷B5 se poate face fie prin
convecţie naturală sau prin convecţie forţată, utilizând drept agent de răcire aerul sau azotul gazos. Răcirea prin
convecţie forţată este asigurată de un sistem de ventilaţie în circuit închis, care asigură recircularea agentului de răcire.
Agentul de răcire este introdus în puţurile de stocaj pe la baza lor, pentru a prelua căldura reziduală produsă prin
dezintegrarea radioactivă a combustibilului iradiat depozitat, şi este apoi evacuat direct în interiorul celulei de examen.
Depozitarea intermediară a deşeurilor radioactive lichide şi solide în STDR-RATEN-ICN
Deşeurile radioactive lichide sunt depozitate intermediar, până la tratarea în vederea condiţionării şi depozitării
finale, în două rezervoare de depozitare intermediară R1.1 şi R1.2, cu capacitatea totală de 300 m3, amplasate fiecare
în câte o cuvă de beton (pentru protecţie şi securitate în caz de pierdere a integrităţii), ce sunt situate la subsolul clădirii
STDR, la nivelul –9 m. Rezervoarele R1.1 şi R1.2 sunt construite din oţel inox tip W1.4571, în formă cilindrică, cu
diametrul de 7,0 m; înălţime de 4,775 m; grosimea peretelui de 8 mm.
Instalația de depozitare intermediară (DIDR) a deşeurilor radioactive solide constă în postul de depozitare
intermediară containere metalice pline (care cuprinde o porţiune din hala de îmbetonare), în care se depozitează
temporar butoaiele metalice cu deşeu înglobat în mortar ce sunt transferate din celula de îmbetonare (~ 30 zile, pentru
definitivarea structurii de rezistenţă a mortarului în care sunt condiţionate deşeurile). Capacitatea de depozitare
intermediară este de 40 colete tip ABBD-1, aici fiind depozitate intermediar coletele cu deşeuri condiţionate ce urmează
a fi transferate pentru depozitare definitivă la DNDR Băiţa Bihor.
3. Obiective pe platforma IFIN-HH
În cadrul STDR-IFIN-HH există spații de depozitare intermediară, operaționale și autorizate de autoritatea
competentă pentru protecția mediului, în vederea funcționării. Aceste spații sunt destinate depozitării intermediare a
deșeurilor radioactive, inclusiv surse radioactive uzate, cu excepția combustibilului nuclear ars și a deșeurilor provenite
din activităţile de extragere şi prelucrare a materiei prime nucleare. Capacitatea totală de depozitare intermediară este
de 3.183 m3 și cuprinde:
Depozitul intermediar STDR -IFIN-HH
Este compartimentat în 5 depozite intermediare (D1 ÷ D5), dimensiuni 12 m x 6 m x 6 m (fiecare), proiectate
pentru pre-depozitarea deșeurilor radioactive, în felul următor:
- depozitele D1 și D2 – depozitare temporară a coletelor cu deșeuri radioactive;
- depozitul D3 – depozitare intermediară pentru materiale supuse garanțiilor nucleare;
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-depozitele D4 și D5 – depozitare intermediară a deșeurilor radioactive și a surselor radioactive uzate.
Depozitul de filtre uzate, DFU – constă din patru puțuri din beton, cu dopuri de beton, pentru depozitarea deșeurilor
solide și este deservit de un pod rulant.
Rezervoarele 300 m3 TK4 și TK5 – un ansamblu alcătuit dintr-o construcție subterană (casa vanelor și 2 rezervoare
îngropate), pentru depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive lichide.
Depozitul intermediat de deșeuri radioactive solide (DIDS) – amenajat în Clădirea 22 din incinta Grup I Reactor,
asigură depozitarea intermediară a deșeurilor de aluminiu și grafit rezultate din dezafectarea reactorului VVR-S.
Depozitul metalic – realizat din profile metalice de diverse forme și dimensiuni cu o suprafața construită de 104,16 m2.
În prezent acesta nu este utilizat.
Conditii privind protecția fizică: STDR, inclusiv spațiile de depozitare, se află în perimetrul de securitate fizică de pe
amplasamentul IFIN-HH.
Condiții de securitate radiologică și protecție la radiații:
IFIN-HH asigură:
- securitatea radiologică a instalațiilor STDR-IFIN-HH;
- protecția radiologică a lucrătorilor proprii și a lucrătorilor externi;
- monitorizarea radiologică a zonelor de lucru din STDR-IFIN-HH;
- monitorizarea și controlul ratei emisiilor de efluenți radioactivi, conform procedurilor STDR-IFIN-HH și a reglementărilor
CNCAN specifice domeniului.
Instalațiile existente la STDR-IFIN-HH au urmatorul profil:
a) Tratarea deșeurilor lichide radioactive de joasă și medie activitate prin solidificare;
b) Tratarea deșeurilor radioactive solide prin:
- Sortarea deșeurilor solide în vederea segregării acestor deșeuri pe categorii înainte de tratare și condiționare;
- Supercompactarea deșeurilor solide compactabile pentru reducerea volumului;
- Condiționarea deșeurilor radioactive prin îmbetonare în butoaie standard de 220 L sau 420 L;
- Divizarea și mărunțirea obiectelor metalice/din mase plastice în vederea tratării și/sau condiționării ulterioare;
- Condiționarea și transvazarea deșeurilor radioactive cu Am-241, Pu-238, Ra-226, surselor de neutroni și a
surselor gama de mare activitate;
- Dezmembrarea și condiționarea deșeurilor radioactive de tip detectori de fum;
c) Tratarea efluenților radioactivi apoși de joasă și medie activitate, în Stația de tratare a efluenților radioactivi apoși de
joasă și medie activitate (STERAJMA), prin procedee de separare chimice și fizico-chimice, astfel încât apele rezultate
în urma tratării să poată fi deversate în mediu;
d) Decontaminarea echipamentelor și a autovehicolelor care transportă deșeuri radioactive;
e) Decontaminarea echipamentelor de protecție individuală;
f) Colectarea drenajelor potențial active rezultate în urma operațiilor de rutină din cadrul STDR;
g) Transportul și manipularea deșeurilor radioactive.
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În perioada 2012 – 2014 STDR-IFIN-HH a fost modernizată și o mare parte din echipamentele și componentele
instalației radiologice de tratarea deșeuri radioactive au fost înlocuite cu unele noi, astfel se presupune că procesul de
dezafectare a STDR-IFIN-HH va avea loc peste cca. 30 de ani. Volumul total al deșeurilor radioactive solide (VLLW și
LILW-SL) la finalul anului 2019 a fost de 320 m3, iar cantitatea de deșeuri radioactive la sfârșitul duratei planificate de
operare ar putea fi de aproximativ 500 m3.
2.5.1.2. Obiective existente dedicate depozitării finale
DNDR IFIN-HH de la Băiţa Bihor reprezintă un depozit existent, operațional și autorizat de autoritatea
competentă pentru protecția mediului în vederea funcționării. Acesta este situat în galeriile unei mine de uraniu
dezafectată din Munții Apuseni. Depozitul a început operațiile de depozitare definitivă în 1985, fiind modernizat în mod
semnificativ în perioada 2010-2011.
În DNDR IFIN-HH sunt depozitate definitiv deșeurile radioactive instituționale LILW-SL, tratate și condiționate
în instalațiile de la IFIN-HH și RATEN ICN și care îndeplinesc criteriile de acceptare pentru depozitare definitivă la acest
depozit. Sunt incluse atât deșeurile radioactive generate de institutele de cercetare, precum și unele deșeuri radioactive
și surse închise uzate colectate de la generatorii de deșeuri radioactive, din afara ciclului combustibilului nuclear.
Deșeurile radioactive care nu îndeplinesc criteriile de acceptare pentru DNDR IFIN-HH (cum ar fi deșeurile radioactive
LILW-LL, surse de Ra-226 , sursele de Am-241 din detectorii de fum și sursele de neutroni), sunt depozitate intermediar
pe amplasamentele celor două institute de cercetare, până când depozitul geologic de adâncime va fi operațional.
Deșeurile radioactive LILW-SL depozitate la DNDR IFIN-HH Băiță Bihor includ deșeuri radioactive solide
compactabile și necompactabile (cum ar fi materiale feroase, plastice tocate și componente mici, materiale activate,
rășini schimbătoare de ioni, surse închise uzate și componente) inclusiv deșeuri radioactive rezultate din dezafectarea
reactorului VVR-S condiționate în matrice de ciment Portland obișnuit și ambalate în butoaie din oțel carbon de 220/420
litri.
Depozitul DNDR IFIN-HH este proiectat pentru a depozita definitiv un volum de deșeuri radioactive condiționate
de aproximativ 5.000 m3. La nivelul anului 2019, volumul total de deșeuri radioactive depozitate definitiv este de
aproximativ 2286 m3. Depozitul se va închide atunci când capacitatea de depozitare definitivă disponibilă va fi epuizată.
Este de așteptat ca acest lucru să se întâmple în jurul anului 2040, pe baza ratei de generare a deșeurilor radioactive
LILW-SL de către IFIN-HH și RATEN ICN și generatorii de deșeuri.
Planul preliminar de închidere care conţine cerinţele privind monitorizarea radiologică propune :
- o perioadă de control instituțional activ de 100 de ani, în cursul căreia va fi restricționat accesul la fata locului și va
exista supraveghere și monitorizare;
- o perioadă de control instituțional pasiv de încă 200 de ani, când perimetrul amplasamentului va fi îngrădit și marcat;
- După 300 de ani amplasamentul va fi eliberat pentru acces nerestricționat.
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2.5.1.3. Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului
nuclear uzat
Tabel 2: Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

Locație

Obiectiv existent
intermediare

depozitării

Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

Depozitul
Intermediar
de
Deşeuri Solide Radioactive
(DIDSR)

Una dintre măsurile ce vor permite îmbunătățirea activităților
de predepozitare constă în caracterizarea deșeurilor
radioactive generate, în vederea reducerii incertitudinilor
privind estimările inventarului de deșeuri radioactive.
Având în vedere că în prezent, pe amplasamentul CNE
Cernavodă, nu există o instalație dedicată pentru tratarea și
condiționarea deșeurilor radioactive în vederea depozitării
definitive, se va avea în vedere elaborarea unor studii
tehnico-economice pentru identificarea soluțiilor tehnice
optime care să asigure îndeplinirea criteriilor finale de
acceptare pentru depozitarea definitivă a coletelor cu
deșeuri radioactive în DFDSMA. De asemenea, se are în
vedere extinderea capacității de depozitare intermediară
pentru depozitarea deșeurilor radioactive rezultate în urma
activităților de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă.

Platforma CNE Cernavodă

Depozitul
Intermediar
Combustibil Uzat (DICA)

de

La CNE Cernavodă, combustibilul nuclear uzat se descarcă
din reactor în bazine de depozitare. Bazinele principale de
depozitare au o capacitate nominală de depozitare pentru
circa 8 ani de operare a reactorului la putere nominală.
Bazinele de depozitare combustibil defect pot asigură o
capacitate de depozitare de 300 de fascicule.
Combustibilul nuclear uzat este transferat din bazinele
principale de depozitare în depozitul intermediar de
combustibil nuclear uzat după o perioadă de minimum 6 ani
de răcire. Transferul se face într-un container special
autorizat, la DICA. CNE Cernavodă a efectuat studiile
necesare trecerii la modulul de tip MACSTOR 400 care, în
comparație cu modulul MACSTOR 200, are capacitate de
depozitare intermediară dublă (24.000 fascicule
combustibile). Proiectul MACSTOR 400 se va executa
etapizat, după obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor
necesare. Implementarea modulului tip MACSTOR 400 este
necesară deoarece asigură soluțiile depozitării intermediare
a combustibilului nuclear uzat atât pentru Unitatea 1 și
Unitatea 2, pentru două cicluri de viață, cât și pentru varianta
cu 4 unități în exploatare, fiecare pentru două cicluri de
viață, până când Depozitului Geologic de Adâncime va fi
operațional. Proiectul extindere DICA cu trecere la module
de tip MACSTORE 400 este un proiect aprobat ca soluție
tehnică fezabilă în cadul SNN și pentru aceste proiect este
inițiată procedura EIA, la data elaborării prezentei strategii.

Platforma RATEN-ICN

Piscina
pentru
depozitarea
intermediară a combustibilului uzat
TRIGA, rezultat din operarea celor
doi reactor TRIGA (TRIGA SSR
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Piscina de stocaj asigură depozitarea intermediară umedă
a combustibilului TRIGA iradiat, capacitatea acesteia fiind
suficientă pentru depozitare intermediară a combustibilului
nuclear uzat ce va fi generat în perioada de operare a celor
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Locație

Obiectiv existent
intermediare

depozitării

14MW şi TRIGA ACPR)

Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat
doi reactori TRIGA (până în 2035). Pentru menţinerea
integrităţii elementelor combustibile pe toată durata stocării
umede, se va asigura calitatea agentului de răcire astfel
încât să fie evitată degradarea tecilor elementelor
combustibile. De asemenea, agentul de răcire va fi
monitorizat din punct de vedere radiologic, conform cu
prevederile din limitele şi condiţiile tehnice de operare.
Pentru depozitare intermediară uscată, a combustibilului
nuclear uzat rezultat din operarea reactorilor TRIGA, sunt în
curs de derulare studii privind proiectarea şi realizarea de
canistre pentru depozitare intermediară uscată pe
amplasament până la alegerea soluţiei pentru depozitarea
finală.

Depozitarea intermediară (uscată)
a elementelor şi fragmentelor de
combustibil nuclear experimental
iradiat, fascicule CANDU şi surse
radioactive închise de viaţă lungă.

Se vor asigura condiţiile de exploatare în siguranţă, în
conformitate cu limitele şi condiţiile de operare din
autorizaţia LEPI, până la dezafectarea unitatilor CANDU de
la CNE Cernavodă.

Depozitarea
intermediară
a
deşeurilor radioactive tratate şi
conditionate în RATEN ICN în
vederea depozitării finale.

Pentru asigurarea gestionării în siguranţă a deşeurilor
radioactive generate din operarea şi dezafectarea
instalaţiilor nucleare şi radiologice din RATEN ICN şi a celor
preluate de la alţi operatori din România, sunt în derulare
activități de cercetare pentru dezvoltarea şi calificarea de
matrici noi de condiţionare: matrici de geopolimeri şi matrici
pe bază de fosfat de magneziu.

RATEN ICN intenţionează să efectueze studiile necesare
pentru gestionarea pe termen lung a deșeurilor radioactive
LILW-LL și a altor deșeuri radioactive considerate
problematice (grafit iradiat, aluminiu, beriliu etc.) ce vor fi
generate în urma dezafectării reactorului TRIGA și a
instalațiilor radiologice din RATEN ICN, luând în
considerare construirea unei instalații de depozitare
intermediară pe amplasament.

Calificarea acestor matrici noi va permite condiţionarea
deşeurilor radioactive ce nu pot fi înglobate în matrici pe
bază de ciment Portland, ca de exemplu grafit iradiat, sau
metale reactive, precum deşeuri de aluminiu sau beriliu.
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Locație

Obiectiv existent
intermediare

depozitării

Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

Depozitul intermediar STDR IFIN-HH; dedicat depozitării
intermediare
a
deşeurilor
radioactive (lichide, solide, surse
închise uzate) VLLW şi LILW-SL,
LILW-LL generate de instalaţiile
nucleare şi radiologice din IFIN-HH
şi din teritoriu (spitale, industrie,
etc), precum şi a celor istorice

Măsurile programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive depozitate intermediar vor permite
îmbunătățirea activităților de predepozitare și constau în:
- tratarea, condiționarea și depozitarea finală a deșeurilor
radioactive, depozitate intermediar pentru reducerea
activități prin dezintegrare naturală;
- cercetarea, dezvoltarea și implementarea de metode și
tehnologii de condiționare în vederea stocării în condiții de
securitate radiologică pe termen lung a deșeurilor LILW-LL
care urmează a fi transferate in Depozitul Geologic de
Adâncime;
- cercetarea, dezvoltarea și implementarea de metode și
tehnologii de tratare a deșeurilor problematice pentru care
în prezent nu există pe plan mondial tehnologii de tratare;
- revizuirea criteriilor de protecție radiologică
corespunzatoare activităților de clearance a deșeurilor
radioactive de foarte joasă activitate, rezultate din
dezafectarea instalațiilor radiologice, în vederea freerelease, in conformitate cu Directiva 2013/59 /Euratom;
- modernizarea sistemului de protecție fizică;
- activități de cercetare în vederea dezvoltării unor tehnologii
pentru reîncapsularea surselor Am-241, alfa active.

Platforma IFIN-HH
Rezervoarele 300 m3 TK4 și
TK5,
dedicate
depozitării
intermediare
a
efluenților
radioactivi apoși

Măsurile programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive depozitate intermediar vor permite
îmbunătățirea activităților de predepozitare și constau în:

Depozitul
intermediar
de
deșeuri radioactive solide DIDR,
dedicat depozitării intermediare a
deșeurilor de aluminiu și grafit
rezultate
din
dezafectarea
reactorului VVR-S.

Măsurile programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive depozitate intermediar vor permite
îmbunătățirea activităților de pre-depozitare și constau în:

Depozitul de filtre uzate, DFU (în
prezent nu este utilizat)

Măsurile programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive depozitate intermediar vor permite
îmbunătățirea activităților de pre-depozitare și constau în:

-

tratarea și eliberarea în mediu a efluenților radioactivi
apoși
Evaluarea metodelor de transfer de tehnologie și de
cunoștințe în scopul introducerii în practică a rezultatelor
cercetarii, transformate în materiale, procese și servicii noi
sau îmbunătățite în managementul deșeurilor radioactive
lichide

- activități de cercetare în vederea dezvoltării unor tehnologii
pentru imobilizarea deșeurilor radioactive din aluminiu și
grafit în vederea depozitării.

- evaluarea extinderii capacității de depozitare intermediară
pentru depozitare intermediară a deșeurilor radioactive
rezultate în urma activităților de dezafectare a unor instalații
nucleare/radiologice

24

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE
Locație

Obiectiv existent
intermediare

depozitării

Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

Depozit metalic (în prezent nu
este utilizat)

Măsurile programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive depozitate intermediar vor permite
îmbunătățirea activităților de pre-depozitare și constau în:
- evaluarea extinderii capacității de depozitare intermediară
pentru depozitare intermediară a deșeurilor radioactive
rezultate în urma activităților de dezafectare a unor instalații
nucleare/radiologice.

2.5.2 Obiective dedicate depozitării finale propuse prin Strategia Națională
1.

DFDSMA (Depozitul Final de Deşeuri de Slabă şi Medie Activitate)

Reprezintă un depozit ce se intenționează a fi construit în interiorul zonei de excludere a CNE Cernavodă
(Comuna Saligny) pe dealul Bogdaproste, sub rezerva aprobării de către autorităţile competente. Prima etapă a
DFDSMA este programată să fie pusă în funcţiune în anul 2028, în aceasta primă etapă urmând să fie construite 8
celule, conform Strategiei Naționale. DFDSMA presupune construirea a maxim 64 de celule.
Deșeurile radioactive LILW-SL vor fi depozitate definitiv în DFDSMA, după tratarea și condiționarea acestora. De
asemenea, conceptul actual al DFDSMA prevede ca acesta ar putea fi extins cu o zonă în care ar putea fi construit noul
depozit pentru depozitarea deșeurilor radioactive VLLW.
DFDSMA va fi un depozit de tip multi-barieră, de suprafață, cu celule de depozitare. Conceptul de depozitare
se bazează pe experiența internațională în acest domeniu și a bunelor practici existente și demonstrate în timpul
proiectării, construirii și operării unor astfel de depozite în țări dezvoltate, cum ar fi Centre de l'Aube din Franța, El Cabril
din Spania, Dukovany din Cehia, Mochovce din Slovacia, etc.
Acest concept utilizează un sistem multi-barieră pentru a izola radioactivitatea de public şi mediu. Sistemul multi-barieră
constă în:
prima barieră: forma fizică a deşeurilor, care trebuie să fie solide şi încapsulate sau imobilizate într-un
colet de deşeuri;
a doua barieră: structurile inginereşti (module de depozitare, celule de depozitare, sistemul de colectare
ape potenţial radioactive, acoperişul final artificial) care trebuie să prevină ca apa infiltrată să transporte radionuclizii din
coletele de deşeuri în mediu;
a treia barieră: geologia amplasamentului de depozitare, care în caz de deteriorare a primelor două
bariere, trebuie să limiteze la un nivel acceptabil impactul eliberării de radioactivitate în mediu.
DFDSMA este proiectat sa aibă o capacitate maximă de depozitare de aproximativ 122.000 m3 de deşeuri
radioactive de slabă şi medie activitate de viaţă scurtă, tratate şi condiţionate.
Conform Planului de Situaţie, pe amplasamentul Saligny vor fi construite următoarele obiective:
-

Depozitul propriu-zis (D);

-

Clădirea administrativă (A);

-

Clădirea pentru servicii comune (C);

-

Zonă testare acoperire finală;

-

Bazine de colectare ape pluviale;

-

Gospodărie apă;

-

Reţele aferente (apa, canalizare, colectare şi drenare ape pluviale, electrice, etc.);

-

Gard împrejmuire;
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-

Zone aferente drumurilor:
-

Drum acces personal şi materiale;

-

Drum de acces deşeuri;

-

Drum acces la depozit excavaţii, inclusiv zona depozitului de excavaţii.

Se estimează că suprafaţa de teren necesară realizării DFDSMA, având în vedere obiectele prezentate mai
sus, va fi de cca. 42,07 ha, din care 22,6 ha sunt necesare pentru zona depozitului propriu-zis.

a) Depozitul propriu-zis
Depozitul propriu-zis constă în:
-

module de depozitare;

-

celule de depozitare;

-

hangar mobil;

-

galerii de vizitare/colectare ape infiltrate în celule;

-

rezervoare de depozitare intermediară a apelor potenţial radioactive.

Figura 2: Depozitul propriu-zis (reprezentare 3D șii machetă)
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b)

Modulul de depozitare
Modulul de depozitare reprezintă unitatea de bază a DFDSMA şi este o construcţie paralelipipedică din beton
armat în care se vor depozita colete (de regulă, butoaie din oțel de 220 l) cu deșeuri radioactive condiționate, tratate și
caracterizate.
Modulul este prevăzut cu un capac din beton, dotat cu 4 urechi de prindere în colţurile acestuia şi cu un dispozitiv
central pentru agăţat la mecanismul de ridicat. Acesta este proiectat să îndeplinească următoarele funcţii: ecranarea sursei
radioactive, asigurarea securităţii în timpul transportului deşeurilor, rezistenţa mecanică, minimizarea infiltraţiei de apă şi
confinarea radionuclizilor.

Figura 3: Modulul de depozitare

c) Celula de depozitare
Celula de depozitare:
-

are dimensiunile interioare de 27,90 x 15,25 x 5,10 m;

-

este o cuvă cu structura de rezistenţă compusă dintr-o placă de fundaţie de 1 m şi pereţi periferici cu
grosimea cuprinsă între 40 şi 60 cm din beton armat;

-

este prevăzută cu goluri tehnologice de acces pentru camionul cu deşeuri şi o basa pentru colectarea
apelor meteorice şi a apelor potenţial contaminate;

-

este proiectată să îndeplinească următoarele funcţii de securitate: ecranarea radioactivităţii, asigurarea
integrităţii mecanice, confinarea radionuclizilor şi reprezintă o barieră fizică împotriva intruziuni în timpul
fazelor de operare şi supraveghere a depozitului.

Un ansamblu de depozitare este compus din 4 celule de depozitare aşezate pe o placa de fundaţie (radier) .

Figura 4: Celula de depozitare
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Fiecare celulă poate primi/depozita un număr de max. 384 de module de depozitare dispuse pe 3 nivele, care
conţin deşeuri radioactive tratate şi condiţionate, volumul maxim de depozitare fiind de aproximativ 1.900 m3. Spaţiul liber
dintre modulele de depozitare şi celelalte spaţii din interiorul celulei vor fi umplute cu nisip, după care celula va fi închisă şi
etanşată cu o placa de beton cu grosimea de 60 cm.
După umplere şi închidere, celulele vor fi acoperite cu straturi din materiale naturale și membrane hidroizolante
care vor stopa infiltrațiile apelor de suprafață în structurile depozitului. Acest sistem de acoperire finală va avea o grosime
minimă de 3,5 m şi pante care vor asigura o evacuare rapidă a apelor meteorice. Suprafața sistemului de acoperire finală
va fi adusă la starea inițială (acoperită cu vegetație), respectând cerințele ca vegetația ce se va dezvolta sa nu afecteze
negativ barierele inginerești.

Figura 5: Acoperirea finală (straturi de acoperire şi realizarea acoperişului)

d)

Hangar mobil
Pentru a proteja celulele de depozitare de condiţiile meteorologice nefavorabile, un hangar mobil (cu structura
metalică le va acoperi în timpul fazei de umplere. Dimensiunile hangarului mobil au fost alese astfel încât să acopere celula
de depozitare în timpul proceselor de umplere şi închidere, dar şi zona adiacentă de descărcare a modulelor din mijlocul
de transport.

Figura 6: Hangarul mobil în faza de operare

În scopul manipulării modulelor de depozitare, hangarul mobil este echipat cu un pod rulant care se misca de-a
lungul axei longitudinale a hangarului, a cărui sarcină nominală va asigura manipularea modulelor, umplerea cu nisip a
spaţiilor libere din celulă şi a închiderea/etanşarea celulei.
Hangarul mobil se deplasează pe şine, amplasate pe o parte şi de altă a unei coloane longitudinale de 4 celule.
Mutarea hangarului la urmatoarea coloană de 4 celule se face pe o șină perpendiculară pe șinele longitudinale, printr-un
joc al boghiurilor hangarului.
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e)

Galeriile de vizitare/colectare ape infiltrate în celule
Galeriile de vizitare sunt situate sub plăcile de fundaţie a celulelor de depozitare, în perna de loess compactat,
fiecare galerie permiţând inspecţia subterană a 8 celule (2 grupuri a câte 4 celule). Acestea sunt tunele circulabile, realizate
din beton armat, prin care trec două conducte: una pentru colectarea apei pluviale şi una pentru colectarea apei potenţial
contaminată radioactiv.
Din punct de vedere funcţional, galeriile de vizitare/colectare servesc pentru amplasarea instalaţiilor de colectare
a eventualelor infiltraţii (pătrunderi) de ape în celulele de depozitare şi dirijarea lor astfel:
-

către camerele cu rezervoare, unde se află 4 rezervoare metalice de colectare de câte 1 m3, în cazul apelor
posibil radioactive - infiltrate după închiderea celulelor;

-

către bazinele cu ape pluviale, în cazul apelor pluviale infiltrate înainte de închiderea celulelor.

Inițial, toate celulele de depozitare sunt conectate la rețeaua de drenaj a apei meteorice. Când o celula
de depozitare este acoperită cu hangarul mobil, în aceasta nu se poate infiltra apa meteorică și celula este gata de
exploatare, prin urmare sistemul este deconectat de la apele meteorice și conectat la rețeaua de ape potențial
contaminate. Conectarea la rețeaua de ape potențial contaminate radioactiv se face pentru toată durata de viață a
depozitului.
La capătul rețelei de drenaj ape potențial contaminate radioactiv, se vor instala rezervoare de 0,5 -1 m³
într-o cameră de rezervoare ape contaminate dotată la interior cu o instalaţie tip grindă rulantă pentru transvazarea
conținutului rezervorului în camion de transfer.
Fiecare celulă de depozitare va avea o instalaţie pentru detectarea apelor radioactive. Apa potențial
contaminată radioactiv va fi colectată în cele 4 rezervoare, de unde este transferată într-un camion specializat şi
transportată la o staţie de tratare deşeuri radioactive lichide.
Alte obiective aferente DFDSMA
Bazine pentru ape pluviale
DFDSMA dispune de trei bazine exterioare pentru colectarea apelor pluviale de pe amplasament în
vederea protejarii solului (diminuarea absorbţiei apei de suprafaţă şi a riscului asociat de alunecări de teren). Fiecare
bazin va fi construit din beton armat şi hidroizolat.
Sistemul de gospodărire a apei
Sistemul de gospodărire a apei este compus din:
a. Alimentarea cu apă potabilă, care cuprinde:
-

Rezervor tampon, ce va fi amplasat în satul Ştefan cel Mare, com. Saligny, echipat cu pompă;

b. Conductă de la rezervorul tampon, până la DFDSMA
Sistemul de gospodărire a apei este poziționat în subteran pe amplasamentul DFDSMA, iar acesta cuprinde:
-

Rezervor din beton armat, pentru hidranţii exteriori, amplasat subteran;

-

Rezervor pentru hidranţii interiori, amplasat subteran;

-

Staţie de pompe echipată cu grupuri de pompare aferente fiecărui tip de hidranţi;

-

Rezervor tampon, pentru apă potabilă de consum şi staţia de pompare aferentă.

c. Staţia de tratare şi depozitare intermediară a apei de canalizare menajeră, care cuprinde:
-

Staţie de tratare biologică modulară pentru ape uzate, menajere;

-

Bazin de colectare.

Gard împrejmuire amplasament
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Amplasamentul DFDSMA va fi înconjurat de un gard care va cuprinde trei porţi metalice de acces,
prevăzute cu comandă la distanţă. Gardul face parte din sistemul de protecţie fizică a depozitului.
2.

DGR (Depozitul Geologic de Adâncime)

Depozit planificat a deveni operațional în jurul anului 2055 în vederea depozitării combustibilului nuclear
uzat şi a deşeurilor radioactive LILW-LL, conform Strategiei Naționale. Având în vedere că Programul de depozitare
geologică se află într-un stadiu incipient, nu au fost propuse potențiale amplasamente/locații, din acest motiv nu s-a putut
analiza din punct e vedere al reliefului, climei, populației, agriculturii și creșterii animalelor sau din punct de vedere
economic.
În Romania, soluția tehnică adoptată pentru depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat este
amplasarea sa într-un depozit geologic de adâncime. De altfel și pe plan internațional aceasta este considerată soluția
cea mai sigură pentru depozitarea definitivă a deșeurilor înalt active și a combustibilului nuclear uzat.
Depozitul geologic, situat la adâncimi de cel puțin 500 m, este proiectat pentru a asigura izolarea totală
a deșeurilor înalt radioactive de mediul înconjurător, pe o perioadă de timp suficientă ca, prin dezintegrare radioactivă,
deșeurile astfel depozitate să nu mai reprezinte niciun pericol pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea populației.
Securitatea radiologică a acestei instalații de depozitare se asigură prin utilizarea unui ansamblu de bariere naturale
(roca gazdă) și inginerești (containerul în care sunt plasate deșeurile, materialele de umplutura, cele de închidere, etc),
capabile să limiteze migrarea radionuclizilor și deci să maximizeze izolarea pe termen lung și în condiții de siguranță și
securitate nucleară a deșeurilor radioactive de viață lungă precum și a combustibului nuclear uzat. O reprezentare
ilustrativă a unui depozit geologic poate fi cea a depozitului proiectat în Canada.

Sursa: Organizația Canadiană de gestionare a deșeurilor radioactive (NWMO)
Precum în multe alte țări cu programe nuclearo-energetice relativ recente, programul de depozitare geologică
în Romania se afla într-o etapă incipientă. Strategia planificată pentru implementarea acestui program presupune
parcurgerea următoarelor etape:
 Selectarea conceptului de depozitare;
 Strategia de selectare a amplasamentului;
 Plan de cercetare-dezvoltare pentru implementarea depozitarii geologice;
 Selectarea rocii gazdă;
 Caracterizarea amplasamentului;
 Autorizarea amplasamentului;
 Construcția depozitului;
 Autorizația de operare;
 Perioada de control post-închidere.
În figura de mai jos este prezentat calendarul estimativ de implementare a proiectului de depozitare
geologică:
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Până în prezent nu a fost ales conceptul pentru depozitul geologic de adâncime, iar pentru planificarea
preliminară și evaluarea costurilor a fost folosit ca referință conceptul canadian de depozit geologic de adâncime pentru
combustibilul nuclear uzat de tip CANDU.
O evaluare națională anterioară a mediilor geologice a identificat 6 tipuri de roci cu potențial adecvat, incluzând
granitul, șisturile verzi, bazaltul, argila, sarea și tufurile vulcanice. Nu a fost luată însă nicio decizie privind mediul geologic
sau roca gazdă preferate; trebuie definit un proces de caracterizare și de selecție a amplasamentului.
Începând cu anul 1994, în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare ale RATEN, în domeniul depozitării
geologicee, au fost efectuate studii preliminare de cercetare-dezvoltare, privind:
selectarea zonelor şi amplasamentelor potenţiale pentru Depozitul Geologic de Adâncime, efectuate în
colaboarare cu GEOTEC Bucureşti și Institutul de Geologie şi Facultatea de Geologie – Bucureşti;
- tipurile şi cantităţile de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat ce trebuie depozitate geologic;
- elaborarea conceptului de depozitare geologică de adâncime, bazat pe proiectul canadian de depozitare a
combustibilului nuclear uzat CANDU;
- evaluări generice de securitate pentru amplasarea combustibilului nuclear uzat CANDU în roci cristaline şi
masive de sare;
- evaluarea inventarului radionuclizilor de viaţă lungă, relevanţi pentru securitatea radiologică post-închidere, în
deşeurile LILW-LL şi în combustibilul nuclear uzat CANDU;
- comportarea radionuclizilor în barierele inginereşti ale sistemului de depozitare (bentonită, materiale pe bază
de ciment).
Rezultatele studiilor de mai sus și competențele naționale de cercetare-dezvoltare acumulate, vor fi valorificate
de către ANDR pentru dezvoltarea programului de cercetare-dezvoltare suport pentru proiectul DGR.
-

Diagramele managementului deșeurilor radioactive și rutele de depozitare prevăzute pentru combustibilul
nuclear uzat și pentru deșeurile radioactive din Scenariul de referință sunt prezentate mai jos. Casetele albastre
reprezintă rutele și instalațiile existente, iar cele de culoare roșie reprezintă rutele planificate. IFIN-HH și RATEN-ICN se
ocupă/răspund de managementul deșeurilor instituționale preluate (în baza contractelor comerciale) de la generatorii de
deșeuri radioactive/titularii de autorizație din afara ciclului combustibilului nuclear.
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Figura 7: Diagrama managementului deșeurilor radioactive de activitate joasă și medie, de viață scurtă

Figura 8 Diagrama managementului combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive de activitate joasă și medie, de viață

lungă LILW-LL

*Notă Nu exista acorduri incheiate între România și țara de origine pentru repatrierea combustibilului TRIGA, de aceea s-au ales în diagramă
două posibile scenarii de gestionare a combustibilului nuclear uzat: repatriere sau depozitare definitivă în DGR.
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3. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE
PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII STRATEGIEI PROPUSE
Pentru evaluarea efectelor potențiale asupra mediului ca urmare a implementării Strategiei Naționale este
necesară o analiză preliminară a stării actuale a mediului în scopul identificării aspectelor de mediu relevante și a
receptorilor sensibili care pot fi impactati în situația actuala..
Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor şi informaţiilor disponibile la momentul
elaborării Raportului de mediu referitoare la zonele studiate care includ amplasamentele proiectelor de depozite
definitive, informații procesate, validate și prezentate public prin Raportul privind Starea Mediului de către Agențiile
pentru Protecția Mediului din zonele studiate (APM Constanța și APM Bihor) și pe baza altor documente și documentații
relevante. Analiza stării actuale a mediului a fost realizată pentru fiecare aspect de mediu relevant.
Aspectele de mediu relevante considerate sunt următoarele: sol, apa, aer (inclusiv schimbări climatice),
biodiversitate, peisaj, așezări umane și sănătatea populaţiei (luând în considerare și conștientizarea populației privind
problemele de mediu). Aspectele relevante de mediu vor fi prezentate în cele ce urmează în funcție de zona de
amplasare a proiectelor propuse prin Strategia Națională, astfel:
-Referitor la DFDSMA – se vor analiza aspectele relevante de mediu din zona Orașului Cernavodă și Com.
Saligny din județul Constanța, deoarece acestea sunt amplasate pe teritoriul administrativ sau din vecinătatea apropiată
al acestor localități: DFDSMA este propus a se amplasa pe teritoriul com. Saligny, în vecinătatea orașului Cernavodă.
- Referitor la DGR – așa cum a fost menționat anterior nu a fost luată nicio decizie privind mediul geologic sau
roca gazdă preferată, pentru acesta fiind necesară definirea unui proces de caracterizare și de selecție a
amplasamentului. Aspectele relevante de mediu vor fi prezentate pe viitor în funcție de informația acumulată de ANDR,
la momentul revizuirii Strategiei (conform legislației ANDR trebuie să actualizeze Strategia Națională periodic).

3.1. Aspecte ale stării actuale a mediului - Oraș Cernavodă și Comuna Saligny din Jud. Constanța
3.1.1. Elemente de geologie. Solul
Amplasamentul Saligny este situat în zona Dobrogea care, din punct de vedere geologic reprezintă un sector
al forelandului Carpato-Balcanic.
În Dobrogea se remarcă două unități tectonice: Orogenul Nord Dobrogean și Platforma Moesică, separate de
falia Peceneaga-Camena. La sud de această falie, sectorul Dobrogean al platformei Moesice este divizat de falia
Capidava-Ovidiu în două compartimente: Dobrogea Centrală și Dobrogea de Sud.
Aria de studiu face parte din zona nordică a Dobrogei de Sud. Aceasta este caracterizată de prezența unui
fundament cristalin precambrian și o cuvertură sedimentară paleozoică și terțiară. O bună parte din formațiunilor
geologice sunt acoperite cu o pătură cuaterneră de loess, care prezintă în bază un strat cu grosimi variabile de depozite
argiloase roșcate.
Stratigrafia și Litologia
Fundamentul nu este cunocut în aflorimente, dar a fost interceptat în partea estică a Dobrogei de Sud, prin
foraje de adâncime. În alcătuirea sa se remarcă: formațiuni încadrate în Grupul de Ovidiu, reprezentate prin granognaise cu microclin și filoane pegmatitice. În continuare, s-au dispus succesiv cuarțite amfibolice cu oxizi de fier, de
vârstă Precambrian mediu. Aceste roci sunt acoperite de o foarmațiune de vârstă cadomiană, încadrată în Grupul de
Cocoșu. Cuvertura sedimentară debutează formațiuni Jurasice (cele mai vechi depozite interceptate în Cernavodă),
peste repauzează formațiuni de vârstă Cretacică și Terțiară.
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Stratigrafia zonei Cernavodă se bazează pe prospecțiuni efectuate de-a lungul timpului – date tectonice și
geologice existente, date din forajele existente și din cele nou executate, cartarea îndetaliată a zonei studiate,
interpretarea datelor geofizice complexe.
a) Jurasic
Din această categorie fac parte cele mai vechi depozite sedimentare. Acestea îmbracă două faciesuri care au
fost încadrate în două complexe lito-faciale distincte:
-

-

Complexul dolomitic (Kimmeridgian – Tithonian inf-med)
Este reprezentat prin calcare dolomitizate, cu o grosime de peste 500 m, fiind interceptat la adâncimi de 370400 m. Predomină dolosparitele sau dolomicritele. Procesul de dolomitizare nu este uniform, de asemenea sunt
prezente goluri sau fisuri generate de dizolvarea sub presiune a formațiunii carbonatice, îngropată la adâncimi
mari;
Complexul evaporitic (Tithonian sup.)
Reprezintă un bloc cu o extindere vastă în aria Dobrogei de Sud și în estul Câmpiei Române. În blocul tectonic
Cernavodă, atinge grosimi de 200m și este reprezentat prin gipsuri și anhidrite masive cu intercalații de argile
și marne gipsifere. Partea superioară a complexului se regăsește la adâncimi de 150-180 m.

b)

Cretacic
În suita acestei perioade, au fost identificate trei unități litologice dezvoltate în arealul Cernavodă. Acestea se
enumeră de la cel mai vechi, spre cel mai nou după cum urmează:
-

-

-

Complexul carbonatic II (Berriasian inf.)
Peste depozitele evaporitice ale complexului enunțat anterior, repauzează formațiuni carbonatice, groase de
aproximativ 60 m, adesea fosilifere, cu intercalații de marne și marnocalcare. Partea superioară a depozitului
se găsește la adâncimi de 90-100 m.
Complexul marnelor și al argilelor policolore (Berriasian inf-med)
Are o importanță deosebită datorită coeficientului redus de permeabilitate. Este un complex gros de 60 m,
alcătuit dintr-o alternanță de marne și argile. Este caracteristic sedimentelor depuse în condiții continentallacustre, prezentând fosile de ostracode și characee. Deși nu aflorează în Dobrogea de Sud, acesta a fost
interceptat în blocul Cernavodă prin forajele executate.
Complexul carbonatic I (Berrisian sup. – Valanginian inf.)
Grosimea acestui complex este variabila, între 20-40 m. Este alcătuit din depozite calcaroase (adesea
bioclaste), gresii calcaroase sau cuarțoase. Acest facies s-a regăsit prin forajele noi executate, la adâncimi de
aproximativ 70-90 m.

În zona amplasamentului, peste complexul carbonatic I. se dispun depozitele Apțiene. Ele se divid în două
tipologii de facies: faciesul continental-fluvial (format din argile caolinoase, cu concrețiuni carbonatice) și faciesul marin
(reprezentat prin marne, silturi și gresii fine).
c) Eocen
Depozitele Eocene aflorează pe malul sudic al Văii Cișmelei. Eocenul este reprezentat prin calcare, gresii
calcaroase, fiind prezene fosile de ordinul numuliților, briozoarelor și moluștelor.
d) Miocen
Sunt interceptate depozite ce aparțin Badenianului sup. și a Sarmațianului mediu. Badenianul este reprezentat prin argile
masive vezui, în alternanță cu gresii calcaroase și calcare bioclastice. Sarmațianul este alcătuit din nisipuri cuarțoase și
pietrișuri fine, cu elemente de calcare.
e) Cuaternar
Depozitele Cuaternare sunt formate din argile roșii, loess, deluvii și depozite de umplutură. Cea mai dezvoltată
formațiune din zona de amplasare a depozitului este cea loessoidă, care se situează peste un strat de argilă roșie, având
continuitate laterlă și grosimi de aproximativ 6-15 m.
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Figura 9: Coloana Litologică a formațiunilor geologice din zona Cernavodă

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul administrativ al orașului Cernavodă aparține zonei marginaldunăreană a teraselor de abraziune lacustră și fluviatilă, formată dintr-o serie de nivele cu altitudini între 15 și 100 de
metri. Seismic, zona Dobrogea aparține unei zone seismice moderate până la ridicată. Totuși, amplasamentul este situat
într-un teritoriu de calm seismic, în afara zonelor active. Această regiune poate fi afectată numai de evenimente care au
loc la cca. 150 – 200 km distanță. Cea mai semnificativă sursă seismică este Vrancea– cutremure intermediare
(subcrustale), caracterizate printr-o perioadă de revenire de 6 ani pentru M = 6, de 30 de ani pentru M = 7 și de 120 ani
pentru M = 7,5. Conform normativului P100-2013 amplasamentul se încadrează în zona seismică caracterizată de
ag=0.20g și perioada de colt Tc=0,70s.
Conform codului de proiectare CR 1-1-3 din 2012 amplasamentul se încadrează într-o zonă având încărcarea
caracteristică din zăpadă la sol s0,k=1,50 kN/m2. Codul de proiectare CR 1-1-4 din 2012, conclude faptul că
amplasamentul se încadrează într-o zona cu valoarea fundamentală a vitezei de referință a vântului qb=0,60 kN/m2.
În zonă nu se semnalează fenomene fizico-geologice active (alunecări sau prăbușiri) care să pericliteze
stabilitatea construcțiilor. Din punct de vedere geotehnic, zona amplasamentului are la bază studii geotehnice
desfăşurate pe o perioadă de peste 18 ani efectuate pe o suprafaţă aferentă de cca. 14,5 ha. Pentru cercetarea
geotehnică au fost executate un număr de 27 foraje, executate în trei etape:
etapa I – 16 foraje cu adâncimi de 20-30 m;
etapa II – 5 foraje cu adâncimi de 30 m;
etapa III – 6 foraje cu adâncimi de 34-90 m.
S-a realizat o cartare de detaliu în amplasament, executându-se, totodată, şi teste de penetrare. Din toate
forajele au fost prelevate probe pentru analize în laboratorul geotehnic. Pe toată lungimea de forare s-a străbătut o
formaţiune de loess, prăfoasă spre suprafaţă şi argiloasă în continuare.
-

În conformitate cu prevederile NP 074/2007, categoria geotehnică în care a fost încadrat acest areal este de
risc moderat (categoria geotehnică 2). Următoarele considerente au fost luate în calcul
35

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE
Condiţii de teren – (dificil, prezența loessului) - 6 puncte
Apa subterană – (fără epuismente) - 1 punct
Clasificarea construcţiei – (excepţională) - 5 puncte
Vecinătăţi – (fără riscuri) - 1 punct
Zona seismică - ag = 0.16g - 1 punct
Total punctaj - 14 puncte
Terenul de fundare pentru DFDSMA este loessul prăfos, ce face parte din grupa B (PSU). Această zonă are o
compoziţie granulometrică medie: 18 % particule de argilă; 69 % praf şi 13 % nisip fin. Din punct de vedere mineralogic,
acest orizont conţine mai mult de 50 % cuarţ şi feldspat; aceste minerale au o foarte bună stabilitate structurală în timp
şi prin urmare, o dezagregare redusă. Porozitatea totală medie a loessului este de 38.6%. Conductivitatea în stare de
saturaţie (K) este în medie de 1,32E-07 m/s, cu o valoare maximă de 2,16E-06 m/s.
-

Sub aceast orizont sunt dispuse argilele roșii, cu grosimi ce ating maximul de până la 14-15 m. Argila roşie
este un strat continental provenit din alterarea diverselor formaţiuni geologice mai vechi. Din punctul de vedere al
conductivității hidraulice (permeabilitatea formațiunii), argila roşie are o valoare medie de 1,80E-08 m/s, adică este de
patru ori mai mică decât a loessului prezentat anterior.
Pe teritoriul orașului Cernavodă, predomină solurile bălane de stepă, sărace în humus și cu conținut ridicat de
carbonat de calciu și sulfați. Aceste soluri sunt poroase, ușoare, cu un regim de umiditate foarte scăzut accentuat de
vânturile frecvente și puternice. Pe solurile puternic erodate se întâlnesc rendzine, iar pe versanții amenajați în terase,
solurile sunt antropice, desfundate. În zonele joase se întâlnesc solurile de luncă.
Aspectul general al Comuei Saligny este de câmpie calcaroasă acoperită cu depozite groase de loess.
Cernoziomurile ocupă cea mai mare parte din suprafața comunei și au cea mai ridicată fertilitate naturală. Ele s-au format
pe loessuri, argile, aluviuni.

3.1.2. Elemente de hidrologie. Apa
3Conform

planurilor de amenajare a teritoriului național, Cernavodă se găsește în zona riverană Dunării, în
coridorul de transporturi complexe dinspre Marea Neagră către Europa centrală și de est.
Suprafața ocupată de ape este de 375 ha, cuprinzând Dunărea (km 303+400 – km 296+600), Canalul Dunăre
– Marea Neagră (km 59+275 – km 64+000), acvatoriul Portului Cernavodă, precum și canalele de derivație și de
aducțiune a apei de răcire ale CNE – PROD Cernavodă.
În zona aferentă orașului Cernavodă, Dunărea are o lățime de 450 m și adâncime medie de 10 m. În ceea ce
privește navigabilitatea Dunării la Cernavodă, zona Cernavodă reprezintă un punct critic atât pentru adâncimea, cât și
pentru lățimea șenalului navigabil, ambele fiind sub standardele optime. De asemenea, debitul fluctuant și dependent
de nivelul precipitațiilor, mai ales în anotimpul verii, afectează toate folosințele Dunării, dintre cele mai grave consecințe
fiind capacitatea de navigație și disponibilitatea de asigurare a apei de răcire pentru Centrala Nuclearelectrică
Cernavodă. Această stare este în ameliorare printr-o suită de proiecte adresate navigabilității pe Dunăre, întrucât s-a
implementat proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, Km 375 - km 175” care
a tratat trei puncte critice, respectiv Bala/Caragheorghe, Lebăda/Epurașul și Ostrovul/Lupul13, având că efect creșterea
și menținerea unui nivel constant al Dunării, mai mare cu 1 m față de cel existent.
Canalul Dunărea – Marea Neagră are o adâncime medie de 7,0 m, lățime de 90 de metri, acceptând nave cu
pescaje până la 5,5 m. Ecluza de la Cernavodă se găsește la km 60 + 300 și are următoarele caracteristici: lungime 310
m, lățime 25 m și adâncime 7,5 m.
Suplimentar față de Dunăre, în zona Cernavodă sunt prezente Valea Carasu, Valea Cișmelei, Valea Vițeilor și
versantul sudic al Văii Țibrinului. Toate aceste văi au un caracter temporar, cu creșteri importante în timpul ploilor
torențiale. În lungul văii Carasu a fost construit parțial, în perioada 1975 - 1984, Canalul Dunăre – Marea Neagră.
Lacuri sau bălți naturale nu există pe teritoriul orașului Cernavodă.

3

Sursa: STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A ORAȘULUI CERNAVODĂ 2015 – 2020

36

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE

Hidrogeologia amplasamentului
Din punct de vedere hidrogeologic, zona Cernavodă este împărțită în două arii: zona saturată și zona
nesaturată. Zona saturată este divizată în acvifere cu extindere locală (de dimensiuni mici, ce nu depășesc zona
amplasamentului Saligny) și acvifere cu extindere regională. Acviferele cu extindere locală se dezvoltă în depozitele
permeabile, de vârstă Apțian-Sarmațian. Acviferul cu extindere regională se dezvoltă în calcarul Jurasic (BerriasianValanginian).
Acviferul Berriasian-Valanginian este izolat hidraulic de acviferele de adâncime prin complexul marnos și argilos
(de vârstă Berriasian inferior-mediu). Acviferele de adâncime au de asemenea o dezvoltare regională. Ele sunt cantonate
în complexul II calcaros de vârsta Berriasian inferioră şi în calcarele dolomitice Jurasice. Forajele de alimentare cu apă
ale comunei Saligny exploatează doar acviferele de adâncime, deoarece acviferul Berriasian-Valanginian este în contact
cu fluviul Dunărea. . Relația normală dintre acvfier și Dunăre este cea de descarcare a acviferului în Dunăre. Relațiile
de interdependență și direcțiile de curgere preferențiale vor fi monitorizate cu ajutorul multisenzorilor în perioada de
monitorizare pre-operațională..
Acviferul de adâncime Jurasic superior –Cretacic inferior este unica sursă de apă potabilă a Municipiilor
Constanța și Medgidia. Acest acvifer corespunde corpului de ape subterane RODL 06, transfrontier cu Bulgaria. Acviferul
de adâncime – dar parţial şi cu nivel liber (sectorul adiacent Dunării) - este cantonat în formaţiuni calcaroase şi dolomitice
jurasice şi barremiene, uneori fracturate şi carstificate, cu extindere regională (aprox. 4500 km2) în întreaga Dobroge de
Sud. Valorile reale4 ale transmisivităţilor acviferului Jurasic superior – Cretacic inferior sunt de la câteva sute de m2/zi
şi până la mai mult de 100000 m2/zi iar debitele variază între 5 şi 150 l/s pentru denivelări de câţiva metrii. Având în
vedere valorile coeficientului de înmagazinare (10-3 – 10-4) şi ordinul de mărime al denivelărilor la care funcţionează
puţurile, rezultă că participarea resurselor elastice la compensarea debitelor exploatate este puţin semnificativă.
Nivelul piezometric interceptat prin foraje executate în cadrul ”Programului de caracterizare a performanțelor
amplasamentului DFDSMA”, variază de la 30, până la peste 50 m adâncime. Conexiunea acviferelor cu zona nesaturată
este împiedicată de prezența orizontului de argilă roșie, cu permeabilități mici, care prezintă grosimi variabile.
Singurele zone cunoscute de descărcare a acviferelor de pe amplasamentul Saligny sunt apele de suprafaţa
(Dunărea, Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Valea Cişmelei). Alte zone de descărcare pot fi depozitele aluvionare
amplasate la Nord-Vest în partea de Vest a Dealului Cristian şi de asemenea în Valea Cişmelei. Nu sunt izvoare
cunoscute, cu excepţia fântânii din Valea Cişmelei.
Nivelele Văii Cişmelei sunt aproximativ constante la 17 m deasupra Mării Negre. Nivelul Dunării variază în
funcţie de debitul Dunării, între 5 şi 12 m deasupra nivelului Mării Negre. În programul de monitorizare pre-operaţional,
condiţiile la limită vor fi monitorizate riguros cu dispozitive multisenzoriale.

%20Planul%20de%20Management%20%20actualizat%20ANEXE.pdf
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Figura 10: Amplasamentul Saligny – Modelul Hidrogeologic

În zona DFDSMA infiltrarea precipitaţiilor este singura sursă de apă pentru alimentarea formaţiunilor geologice
situate deasupra nivelului eroziunii locale (loess, argila roşie şi formaţiunile Apţiene).
Nivelul piezometric al acviferului Berriasian-Valanginian (influenţat de nivelul Dunării) determină poziţia limitei
dintre zona nesaturată şi cea saturată, în special pe partea de vest a dealului Cristian. Graniţa dintre zona nesaturată şi
cea saturată nu poate fi mai mică decât nivelul piezometric al acviferului Berriasian.
Hidrologia amplasamentului
Fluviul Dunărea – Braţul Dunărea Veche, Canalul Dunăre-Marea Neagră, balta Tibrin şi râul Tibrin sunt apele
de suprafaţă cu caracter permanent, din apropierea aplasamentului Saligny. Amplasamentul Saligny este mărginit pe
laturile de vest şi de sud de Fluviul Dunărea şi Canalul Dunăre Marea Neagră. Dunărea Veche se află la cca. 4 km de
amplasamentul Saligny, sensul său de curgere în aceasta zonă fiind de la Sud spre Nord.
Canalul Dunăre - Marea Neagră începe din dreptul oraşului Cernavodă şi urmăreşte fosta Vale a Carasului. În
dreptul Centralei Nuclearo Electrice Cernavodă, canalul se bifurcă. Pe unul din braţe se află canalul de derivaţie folosit
pentru răcire la CNE, iar pe celălalt se află o ecluză. Cele două braţe se unesc. In amonte de punctul de unire se află un
stăvilar, care menţine aproape constant nivelul apei din canal în jurul cotei de 8.3- 8.5 m . Distanţa minimă dintre
amplasament şi canalul de deviaţie este de cca. 800 m.
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Valea Cişmelei este un curs de apă temporar, ce are apă numai în timpul precipitaţiilor abundente. Primăvara,
în umpluturile depuse necontrolat din materialele de excavaţie de la CNE Cernavodă în valea Cişmelei se observă
acumulări de ape care dispar în perioadele secetoase. Acviferul local alimentează o fântână cu debit permanent în
versantul stâng al văii, în zona calcarelor Eocene.
Valea Cişmelei se află în partea de nord a amplasamentului Saligny, iar la peste 3 km se află Valea Ţibrinului.
Fluviul Dunărea are cel mai important rol în hidrogeologia amplasamentului Saligny datorită conexiunii sale
directe cu principalul acvifer al zonei Cernavodă, acviferul Berriasian-Valanginian, a cărui dinamică este dată de variaţiile
cotei fluviului. Nivelul apei în Dunăre este la rândul lui determinat de regimul de precipitaţii din Europa. El este ridicat în
anotimpurile bogate în precipitaţii când poate atinge cote de +12.00 şi chiar 14.00 mdMN dar scade în perioadele sărace
în precipitaţii când poate ajunge chiar la cote mai mici de +4.00 m dMN.
Debitul mediu al Dunării pe braţul Dunărea Veche este de cca. 2500m3/s, acesta preluând în prezent cca. 2040% din debitul Dunării. Măsurătorile efectuate la staţia Cernavodă între 1965 şi 1983 arată o tendinţă de scădere a
mediei debitelor pe Dunărea Veche. El rămâne mai mult sau mai puţin constant după 1984. Dunărea este utilizată pentru
irigații şi pescuit de către populaţia din zonă.
Canalul Dunăre-Marea Neagră are până la Stăvilar aceleaşi variaţii ale nivelului apei ca şi Dunărea, sensul de
curgere al apei fiind orientat de la est la vest, spre Dunăre. În aval de stăvilar, Canalul curge de la Vest spre Est, pe
fosta vale Caraşu, nivelul lui rămânând aproape constant în intervalul 8.3-8.5 mdMN. Existenţa unui nivel constant are
un rol de regulator al mişcării apelor subterane din zona amplasamentului. Canalul este folosit pentru navigaţie, irigaţii
şi pescuit.
Balta Tibrin se acumulează în spatele unui mic baraj, pe pârâul Tibrin. Se află la de nord de perimetrul studiat,
la peste 4.5 km de amplasamentul Saligny . Apa din Balta Tibrin este folosită în prezent pentru irigaţii şi pescuit.
Din datele existente până în prezent, nivelele maxime ale Dunării pentru perioade cu precipitaţiile cele mai
abundente din Europa şi din ţară (primăvara 2006), au atins cota de cca 14 mdMN. Aceste nivele au corespuns unui
debit al Dunării de peste 16000m3/s, debit ce poate apărea cu o frecvenţă de 1/100 ani. Chiar în această situaţie, aceste
nivele ale Dunării nu au condus la depăşirea cotei de inundabilitate din zona amplasamentului.
Menţinerea Canalului din aval de stăvilar şi ecluză (Biefurile 2 şi 3) la nivel constant pentru asigurarea navigaţiei
şi a alimentării cu apă a CNE Cernavodă exclude riscul de inundare a amplasamentului Saligny.
Debitele apelor din Valea Cişmelei şi Valea Ţibrinului, chiar şi în regimul de precipitaţii ridicat al anului 2006, nu
au condus la inundări ale zonelor adiacente Pentru construcţia CNE Cernavodă, aflată la cota de aproximativ +17.00
mdMN, s-a demonstrat că acest obieciv este asigurat din punct de vedere al inundabilităţii şi pentru situaţii accidentale
precum avarierea barajelor de pe afluenţii Dunării. În consecinţă, apele de suprafaţa din vecinătatea amplasamentului
nu pot constitui potenţiale surse pentru inundarea amplasamentului.
Schimbările climatice pe termen lung ar putea conduce la creşterea nivelului Mării Negre. Predicţiile realizate,
luând în considerare factorii naturali şi umani, indică o creştere de 1 – 4 m pentru următorii 1000 de ani, care deasemenea
nu poate afecta amplasamentul din punct de vedere al inundabilităţii.
În concluzie, prin amplasarea depozitului la cota generală de +59.00 mdMN nu extistă riscul inundării
amplasamentului Saligny.

3.1.3. Aer
Dobrogea are un climat continental caracterizat în special de precipitații mai reduse față de restul țării, fiind
considerată zona I de ariditate (aprox. 500 mm/an),amplitudini termice mari și durată mare de strălucire a soarelui (~2200
ore/an).
Temperaturile medii anuale variază în jurul a 11°C. Maxima absolută înregistrată la Cernavodă a fost de 43°C,
în luna iulie 1985.
În timpul iernii apar perioade cu încalzire pronunțată care conduc la topirea zăpezii, aceasta ducând la scăderea
numărului mediu multianual de zile cu zăpadă la aproximativ 30.
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Existența Dunării influențează circulația aerului (predomină direcția N-S de-a lungul Văii Dunării) și determină
un număr mare de zile cu ceată. Tot Dunărea determină apariția unui fenomen de briză în anotimpul cald al anului.
Schimbările climatice înregistrate în ultimul deceniu indică un proces lent de creștere a temperaturii medii
anuale în Cernavodă, prin compararea mediei anuale cu media multi-anuală înregistrată la stația meteorologică locală,
precum și un proces de extindere a perioadelor cu temperaturi mari, de peste 30°C, și a numărului de zile caniculare.
De asemenea, precipitațiile cu caracter torențial și evenimentele meteorologice extreme (furtuni și vijelii, inundații,
perioade de secetă) afectează orașul, infrastructura sa și calitatea vieții locuitorilor. Pagubele produse de schimbările
climatice deja manifestate sunt accentuate de relieful deluros al orașului. Această stare care, conform studiilor privind
schimbările climatice, va continua să se radicalizeze, trebuie să constituie un reper pentru proiectele și planurile de
dezvoltare ale orașului, astfel încât să se minimalizeze sau chiar elimine efectele locale.
Vara, precipitațiile sunt scăzute cantitativ și rare, iar evaporarea foarte mare. Iarna, cantitățile de zăpadă
acumulate sunt reduse, putând atinge grosimi până la 20-40 centimetri. Cele mai mari cantități de precipitații cad în cea
de-a doua jumătate a primăverii și începutul verii, precum și în luna noiembrie. O particularitate distinctă a precipitațiilor
o constituie caracterul lor torențial, cu cantități maxime în 24 de ore de peste 100 mm.
Circulația maselor de aer este influențată iarna de anticiclonul siberian care determină reducerea cantităților de
precipitații, iar vara de anticiclonul Azorelor care provoacă temperaturi ridicate și secete. Vântul predominant bate din
direcția N-NE, iarna aducând viscole și geruri.
Printre fenomenele meteo ce apar în zonă, cele mai importante sunt: ceața,chiciura, poleiul, viscolul, grindina.
Ceața este un fenomen frecvent în zonele limitrofe Dunării, astfel, la Cernavodă numărul mediu anual de zile cu ceata
este în jur de 47, iar cel maxim de 87. De asemenea, este mai frecventă în perioada rece a anului.Chiciura apare în
zilele de iarnă. La Cernavodă numărul mediu anual de zile cu chiciura este 5,9 iar cel maxim de 17. Cel mai frecvent
apare în lunile decembrie și ianuarie.
Poleiul apare frecvent iarna. La Cernavodă numărul mediu anual de zile cu polei este de 5,5 iar cel maxim anual
este de 14 zile. Viscolul este un fenomen meteo specific perioadei de iarna. În zona are o frecvență redusă. La
Cernavodă numărul mediu anual de zile cu viscol în perioada 1986 -1999 a fost de 2,2 iar cel maxim de 9. Grindina este
un fenomen meteo specific sezonului cald și este rar întâlnit în zonă. Numărul maxim anual de zile cu grindină la
Cernavodă este de 2 iar cel mediu de 0,9.
Fenomenele meteo severe care pot apărea în zona amplasamentelor sunt:
Orajele - decărcările electrice din atmosfera (însoțite de efecte luminoase și acustice) sunt specifice sezonului
cald al anului;
- Vântul tare - fenomenul meteo de deplasare a aerului pe orizontală cu viteză de cel puțin 15 m/sec (are o
frecvență redusă în zonă);
- Vijeliile - intensificări puternice de scurtă durată ale vântului, asociate trecerii unor fronturi reci. După trecerea
unei vijelii, de obicei temperatura scade brusc;
- Transportul de praf - ridicarea prafului și nisipului de pe suprafața terestră în atmosferă, sub actiunea vântului.
Praful si nisipul rămân în suspensie pe o durată de timp care variază în funcție de dimensiunile particulelor de
praf sau nisip și de viteza vântului;
- Seceta - fenomen meteorologic caracterizat în primul rând prin deficit pronunțat de precipitații. Cauzele care
pot conduce la secetă sunt de diverse naturi: atmosferice, hidrologice, pedologice, etc. Zona dobrogeană este
considerată o zonă secetoasă. Regiunea studiată, datorită duratei și intensității secetelor, face parte din zona
I-a de ariditate - zona cu cea mai severă secetă din țară;
- Frecvența vântului pe direcții.
Primavara, vara și toamna, la Cernavodă, predomină vântul din direcțiile N, în timp ce iarna predomină vântul
din direcția V. Calmul are o frecvență de cca. 27% (calmul este caracterizat de valori ale vitezei vântului mai mici de 1
m/s).
-

Clima în Com. Saligny este una temperată, în mare parte specifică Dobrogei de tip continental-marină5.

5

Sursa: Influența turismului rural în dezvoltarea socio – economică a comunelor din cadrul Grupul de
Acțiune Locală Dobrogea Centrală, pag. 23
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În ciuda faptului că în această zonă de vest se face simțită într-o măsură mai mică influența Mării Negre asupra
regimului termic, iernile sunt scurte și blânde iar verile lungi și de multe ori secetoase.
Din punct de vedere meteorologic, această zonă a Dobrogei din care face parte Comuna Saligny are un climat
continental caracterizat prin precipitaţii mai mici comparativ cu restul ţării aproxim 500 mm/an și temperaturi mai mari
decât în restul ţării, media multianuală a temperaturii aerului este de aproximativ 11° C.
Drept urmare, în timpul iernilor cu zăpadă, aceasta nu persistă mult timp tocmai datorită temperaturilor nu foarte
coborâte, iar în timpul verilor în această zona sunt înregistrate perioade cu cele mai multe zile însorite și cu temperaturi
deseori caniculare. De asemenea, în ciuda temperaturilor mari, în timpul celor câtorva zile ploioase de vară cade
aproximativ jumătate din cantitatea totală de precipitații anuale, acestea producând în cele din urmă viituri datorită
cantității mari de apă cazută în timpul unei ploi torențiale
Calitatea aerului
Cea mai apropiată stație de monitorizare a calității aerului din județul Constanța față de obiectivele vizate de
Strategia Națională este amplasat la Medgidia și conform Raportului județean privind starea mediului pentru 2016, în
aceasta nu au fost înregistrate depășiri pentru dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon
(CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10).
Mai jos prezentăm câteva informații pe scurt în ceea ce privește poluanții pentru care au fost înregistrate date
suficiente în vederea verificării dacă există depășiri sau nu. În ceea ce privește restul de poluanți, din motive tehnice,
pentru aceștia nu exista date sau datele validate nu au fost suficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform
Legii 104/2011 (captura de date pentru minim 75% din intervalul de timp calendaristic).
Monoxidul de carbon
Pentru acest poluant nu exista valoare limită anuală. Valoarea medie anuală pentru CO înregistrată în CT7 a
fost de 0,17 mg/m3.
Ozonul
Pentru acest poluant valoarea maximă zilnică a mediilor anuale este de 120 μg/m3. Valoarea medie anuală
pentru O3 înregistrată în CT7 a fost de 44,721 μg/m3, neinregistrandu-se astfel depășiri.

situații:
-

În privință surselor de emisii de gaze din zona Cernavodă, acestea sunt punctuale și se datorează următoarelor
Centralei Termice Cernavodă și centralelor individuale ce utilizează combustibil fosil care la ardere produc gaze
poluante (oxid de sulf, carbon, azot care generează acid sulfuric, carbonic și azotic și produc ploi acide);
traficul care determină emisia de gaze de eșapamament (oxid de azot, etc.);
Efectele asupra sănătății umane ale acestor surse de poluare sunt de disconfort ocazional.
În privința surselor de zgomot, cele mai răspândite surse de disconfort sonor urban sunt următoarele:

traficul
obiectivele comerciale
obiectivele industriale.
În zona orașului Cernavodă, potențialele zone expuse din punct de vedere al zgomotului sunt zona industrială,
portuară iar în zona comunei Saligny zona industrială și cea a Canalului Dunăre – Marea Neagră.
-

Conform raportului cu privire la Bilanţul de mediu nivel ÎI pentru CNE Cernavodă valorile nivelurilor de presiune
acustică, continuu echivalente, ponderate A la limita incintei, având ca sursă activitatea CNE Cernavodă sunt inferioare
limitei admisibile stabilite prin SR 10009:2017 „Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”.
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3.1.4. Biodiversitatea
Prezentăm în continuare localizarea obiectivelor analizate în Strategia Națională față de rețeaua ecologică a
ariilor naturale protejate NATURA 2000, pe o rază de 10 km de la obiectiv la ariile naturale protejate de interes comunitar
(SCI si SPA) și câteva informații referitoare la biodiversitatea din zona obiectivului:
DFDSMA, de pe teritoriul administrativ al Com. Saligny, județul Constanța, este situat:
-

La aproximativ 2,5 km față de limita ROSPA0039 Dunăre- Ostroave;
La aproximativ 3,5 km față de limita ROSCI0022 Canaralele Dunării;
La aproximativ 7,5 km față de limita ROSCI0412 Ivrinezu;
La aproximativ 9,7 km față de limita ROSPA0002 Allah Bair- Capidava.

Figura 11: Poziționarea aproximativă a DFDSMA față de Ariile Naturale Protejate de Interes Comunitar

Flora, vegetația și habitatele de pe viitorul amplasament DFDSMA
Viitorul amplasament al DFDSMA este localizat în zona de excludere (≤ 1km) a CNE Cernavodă, la nord-vest
de localitatea Ștefan cel Mare care face parte din Comuna Saligny, județul Constanța.
În urma verificării amplasamentului propus nu au fost identificate rarități floristice sau alte specii protejate,
incluse în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.
Deși amplasamentul este situat în zona de excludere a CNE Cernavodă, în vecinătate și în interiorul zonei se
desfășoară activități agricole (culturi și creșterea animalelor) care au dus, în timp, la degradarea pajiștilor cu vegetație
stepică și instalarea speciilor ruderale cu valoare conservativă redusă.
În compoziția covorului vegetal se întâlnesc specii de plante erbacee, adaptate la impactul antropic a căror
distribuție la nivel regional sau național nu este amenințata în vreun fel. Mai mult decât atât, unele specii prezintă un
puternic caracter invaziv și necesită măsuri de eradicare (ex.: Ambrosia artemisiifolia).
Astfel la nivelul amplasamentului DFDSMA, în urma deplasărilor pe teren, au fost identificate specii de plate
reprezentative pentru vegetația pajiștilor xerofile și xero‐mezofile cum ar fi: Stipa capillata, Teucrium polium ssp.
capitatum, Teucrium chamaedrys, Campanula sibirica, Asperula cynanchica, Xeranthemum annuum, Botriochloa
ischaemum, Achillea coarctata, Agropyron cristatum. Cu toate acestea, în cadrul acestor pajiști, predominante sunt
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speciile de plante care determină prin diferite stadii de succesiune, mai precis prin ruderalizarea vegetației, trecerea de
la pajiști stepice la comunități de plante ruderale (buruieni).
Alte specii de plante erbacee din covorul vegetal observate pe amplasamentul DFDSMA sunt: Eryngium
campestre, Convolvulus arvensis, Bassia prostrata, Euphorbia seguieriana, Scabiosa ochroleuca, Scabiosa argentea,
Phlomis pungens, Petrorhagia prolifera, Chondrilla juncea, Cichorium intybus, Linum austriacum, Onobrychis gracilis,
Alcea pallida, Ambrosia artemisiifolia, Hypericum perforatum, Melilotus albus, Stachys germanica, Acinos arvensis,
Anagallis arvensis, Stachys annua, Hibiscus trionum, Reseda lutea, Consolida regalis, Onopordon acanthium, Salvia
nemorosa, Lotus corniculatus, Erigeron annuus, Centaurea diffusa, Centaurea solstitialis, Galium verum, Galium
mollugo, Origanum vulgare, Linaria genistifolia, Agrimonia eupatoria, Plantago lanceolata, Carduus nutans, Poa
angustifolia, Potentilla argentea, Sambucus ebulus, Anthemis tinctoria, Tanacetum millefolium, Verbascum phlomoides,
Verbena officinalis, Clematis vitalba, Cynoglossum officinale, Medicago falcata.
Vegetația lemnoasă plantată și spontană este reprezentată de specii de arbori, arbuști (Robinia pseudoacacia,
Elaeagnus angustifolia, Rosa micrantha, Crataegus monogyna, Rubus caesius) și o specie de liană: Clematis vitalba.
Se poate concluziona că, în baza observațiilor efectuate pe amplasamentul viitorului obiectiv DFDSMA nu sunt
prezente specii de plante sau habitate de interes comunitar enumerate în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările
și completările ulterioare, zona fiind puternic antropizată. În zona de excludere a CNE Cernavoda, nu numai în zona
destinată amplasării viitoare a DFDSMA, sunt prezente în principal habitate cu valoare conservativă redusă de tipul
plantațiilor forestiere, pășunilor ruderalizate precum și agroecosisteme.
Fauna de pe viitorul amplasament DFDSMA
Fauna de nevertebrate
Fauna de nevertebrate este reprezentată în zona analizată de câteva specii de ortoptere, coleoptere,
heteroptere și lepidoptere caracteristice terenurilor arabile și pajiștilor.
Ortopterele sunt o componentă importantă a biodiversității din pajiști, ele constituind de asemenea o sursă
importantă de hrană pentru alte grupe de animale cum sunt reptilele și păsările.
Nu au fost identificate pe teren specii de nevertebrate protejate în cadrul rețelei Natura 2000. Habitatele
antropizate prezente în zona nu sunt specifice pentru coleopterele și lepidopterele protejate din Dobrogea.
Fauna de vertebrate
Avifauna

Compoziția avifaunei din zona de studiu este caracterizată de dominanța speciilor de păsări tolerante la
activitățile umane, cu preferințe alimentare laxe. Acestea prezintă adaptări specifice pentru ocuparea unor nișe ecologice
în cadrul ecosistemelor puternic impactate de factorul uman, ce caracterizează amplasamentul DFDSMA și zonele
adiacente (terenuri agricole, pășuni, așezări umane, platforma CNE Cernavodă).
Amplasamentul situat pe teren arabil și pășune, mărginit de plantații de salcâm și sălcioară favorizează apariția
a numeroase exemplare din specii care preferă aceste tipuri de habitate, cum ar fi: Passer domesticus, Passer
montanus, Streptopelia decaocto, Columba livia domestica, Phasianus colchicus, Pica pica, Sturnus vulgaris, Corvus
frugilegus, Corvus cornix, Motacilla alba și Hirundo rustica. În căutarea hranei pot ajunge ocazional pe amplasamentul
DFDSMA specii care cuibăresc în malurile de loess din apropierea localității Ștefan cel Mare, iar dintre acestea
menționăm următoarele specii: Riparia riparia și Merops apiaster.
Răpitoarele diurne și nocturne de asemenea pot ajunge pe amplasament pentru hrănire, dar mai des acestea
pot fi observate primăvara și toamna în pasaj, zburând la înălțimi mari solitar sau în grupuri. Dintre speciile observate în
mod frecvent menționăm: Buteo buteo, Circus cyaneus, Athene noctua si Asio otus.
În perioadele de migrație pot fi observate în pasaj și specii acvatice de păsări al căror habitat nu se regăsește
pe amplasament, ci în zonele ripariene și limane fluviatile, cum ar fi: pelicanii (Pelecanus onocrotalus), berzele (Ciconia
cionia), stârcii (Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax) gâștele (Anser albifrons), rațele
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(Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Aythya ferina, Aythya nyroca ), călifarii (Tadorna tadorna si Tadorna ferruginea)
și cormoranii (Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus).
Ihtiofaună și Herpetofaună
Pe amplasament nu sunt acumulări de apă, cursuri permanente sau temporare de apă și ca urmare fauna de
pești și amfibieni este absentă.
De asemenea, în zona DFDSMA nu au fost identificate specii de reptile de interes conservativ.
Mamifere
Fauna de mamifere de pe amplasamentul DFDSMA din punct de vedere al bogăţiei specifice este săracă.
Pe amplasamentul DFDSMA nu au fost identificate specii de mamifere.

3.1.5. Peisajul
Zona orașului Cernavodă și cea a Com. Saligny sunt zone afectate de intervenții umane.
Cernavodă are avantajul, prin aşezarea sa, de a fi principala cale de acces spre litoralul românesc, pe şosea,
cale ferată sau fluvială. Infrastructura de transport îmbină armonios peisajul natural cu aspectele antropice, orașul fiind
amplasat pe „amfiteatrul” natural format de dealuri și aflat în vecinătatea fluviului Dunărea. Păstrarea în parametri de
armonie a peisajului natural cu cel construit, a reprezentat și continuă să fie o preocupare constantă a edililor, aceste
imagini constituindu-se într-o adevărată emblemă pentru oraş.
În zona orașului Cernavodă peisajul alternează de la luncă inundabilă la canale abrupte, terenuri agricole
presărate cu ravene formate de scurgerea torenților, dealuri și văi acoperite de pajiști stepice, tufărișuri și plantații
forestiere, iar peisajul în zona DFDSMA este caracterizat printr-o morfologie plană și vegetație specifică zonei stepice,
cu tufărișuri.

3.1.6. Asezari umane si sanatatea populatiei
DFDSMA este propus a fi amplasat în zona de excludere a CNE Cernavoda, pe teritoriul administrativ al
Comunei Saligny, în extravilanul satului Stefan cel Mare. Cele mai importante localităţi din vecinătatea amplasamentului
DFDSMA, sunt oraşul Cernavodă şi comuna Saligny.
Activitatea economică în zona amplasamentului Saligny include:
-

Producţia de energie electrică;
Unităţi industriale concentrate în zonele industriale existente de la Cernavodă, Feteşti şi Medgidia;
Industria extractivă (calcar, loess, nisip, diatomita, bentonita şi cariere de argilă);
Unităţi agricole-industriale, situate în localităţile rurale din zonă;
Activităţile legate de transport terestru, naval şi aerian;
Activităţi militare.

Sănătatea populației
Din Analiza Stării de sănătate a populației din anul 2015 din Județul Constanța rata natalității are valori mai mari
în județul Constanța, rata mortalității are valori mai mici iar indicele de mortalitate infantilă are valori mai mari în județul
Constanța comparativ cu valorile naționale.
Conform RAPORTULUI NAȚIONAL AL STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI – 2018, rata cea mai mare a
prevalenței prin cancer a fost înregistrată în județul Teleorman (4160,2 locuitori ), rate mari au fost înregistrate și în Dolj
(4094,5 locuitori), Constanța (3601,5 locuitori), Hunedoara (3440,1 locuitori), Sibiu (3429,7 locuitori). În 24 județe rata
prevalenței a fost peste media pe România (2519,8 locuitori), iar în 18 județe au fost valori sub medie.
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Informații despre Orașul Cernavodă sunt prezentate, după cum ureamză:
ORAȘUL CERNAVODĂ
Localizare
Orașul Cernavodă este situat în județul Constanța, regiunea istorică Dobrogea, parte a Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est. Conform clasificării Eurostat prin Nomenclatorul Unităților Teritoriale pentru Statistică, orașul Cernavodă este
o unitate teritorială de tip LAU1 2, din care fac parte comunele, orașele și municipiile. Unitatea administrativă este formată
dintr-o singură localitate, respectiv orașul Cernavodă.
Suprafața orașului este de 4.371,65 ha, reprezentând 0.62% din suprafața județului Constanța de 707.100 ha.
Vecinătăți
La vest, orașul se deschide către Dunăre pe o distanță de 6,8 km. Prin ansamblul de poduri dunărene, orașul
este legat de județul Ialomița, cele mai apropiate localități fiind comuna Stelnica și municipiul Fetești, cea din urmă la
distanță de 24 km.
Orașul se învecinează:
- la sud cu localitatea Rasova, satul Cochirleni, distanța fiind de 20 km;
- la sud-est cu localitățile Saligny, la o distanță de 5 km, Faclia și Ștefan cel Mare;
- la nord cu localitățile Seimenii Mari și Seimenii Mici la o distanță medie de 12 km..
Aceste vecinătăți permit interacțiunea socială și economică între oraș și comunele menționate, orașul
reprezentând polul de interes pentru zona rurală limitrofă și inițiatorul unor proiecte prin cooperare, care adresează nevoi
comune.
Relațiile de vecinătate sunt statuate printr-o asociere în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, respectiv Asociația pentru Dezvoltarea Zonei Cernavodă, din care fac parte localitățile Cernavodă, Saligny,
Seimeni, Rasova și Aliman.
Relief
Relieful orașului este de deal cu aspect tabular-structural, larg ondulat, cu văi sinuoase. Teritoriul administrativ
al orașului acoperă zone cu cote variabile, de la nivelul luncii Dunării (+9,00/+10,00 m r.M.B.) până la culmile dealurilor
Vifor, Hinog, Sofia, zona de nord a orașului (+ 80,00 m/+ 100,00 m r.M.B.). Altitudinile reduse, fragmentarea limitată și
aplatizarea avansată sunt factorii favorabili care au contribuit la accesibilitatea și antropizarea zonei.
Utilizarea terenurilor
Suprafața totală a teritoriului administrativ al orașului Cernavodă este de 4.371,65 ha divizată în intravilanul și
extravilanul orașului
Analiza evoluției în timp a destinației zonelor aferente terenului intravilan și perspectivele de extindere a
suprafeței intravilane a orașului au fost realizate în cadrul Planului Urbanistic General aprobat în septembrie 2014. Astfel,
a fost propusă și aprobată extinderea acestei suprafețe de la 699,36 ha la 762,88 ha, cu 63,52 ha, respectiv cu 9,08%,
ponderea creșterii revenind trupului principal al orașului (zonă rezidențială, instituții publice și servicii comunitare, spații
verzi, zonă industrială). De asemenea, a fost prevazută extinderea zonei destinate locuințelor constructorilor (cu 3.07
ha), din perspectiva demarării lucrărilor de execuție la unitățile 3 și 4 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă.
Analizând structura pe folosințe a teritoriului administrativ aferent terenului extravilan, se remarcă structura
echilibrată a folosințelor terenurilor neagricole, în favoarea terenurilor naturale, nealterate prin activități antropice, și
anume 59,86% suprafețe cu păduri și ape, și 40,14% terenuri construite și ocupate de căi de comunicație, inclusiv
terenurile cu regim special, datorate prezenței Centralei Nuclearoelectrice la 2 km est de orașul Cernavodă, pe
teritoriul său administrativ. În ceea ce privește structura terenurilor agricole, ponderea covârșitoare o deține terenul
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arabil, 56,49%, urmat, la mare distanță, de suprafețele cultivate cu viță-de-vie și ocupate de pășune-fânețe; această
structură indică interesele locale reglate de cererea de pe piața agricolă.
Populația
Populația Orașului Cernavodă la 1 ianuarie 2017 era de 19187 persoane fiind în scădere față de anii anteriori,
respectiv cu 865 persoane față de anul 2010.
Cu toate acestea, zona de influentă a CNE Cernavodă (cuprinzând oraşele Cernavodă, Medgidia şi o serie de
localităţi rurale situate pe o rază de 30 de km în jurul obiectivului) se caracterizează printr-o populație tânără, cu
predominenta copiilor și tinerilor (grupele de vârstă 0-24 de ani) și proporții mai mici de populație cu vârstă peste 60 de
ani, comparativ cu populația generală a României.
Rezultatele Sintezelor Naționale anuale “Sănătatea Populaţiei din Jurul Obiectivelor Nucleare Majore” realizate
de INSP în cadrul Programului naţional al Ministerului Sănătății privind sănătatea în relație cu factorii determinanţi din
mediul de viaţă şi muncă, aratã faptul cã incidența cancerelor solide care sunt asociate în general expunerii la radiații
ionizante se situează sub valorile corespunzătoare pentru întreagă țară.
Informații despre localitatea Saligny, pe teritoriul căreia se propune amplasarea DFDSMA
COMUNA SALIGNY
Localizarea
Comuna Saligny este situată în partea de vest a județului Constanța. Cuprinde 3 sate: Făclia, Saligny
(reședință), Ștefan cel Mare. Comuna este situată în partea de sud a Podișului Dobrogei, în vestul județului Constanța,în
subunitatea Valea Carasu, cu o altitudine de pâna la 50 m.
Valea Carasu este un culoar ce se întindea de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră de astăzi. De altfel ,
de-a lungul acestei formațiuni geografice s-a realizat cea mai mare parte a canalului (porțiunea Cernavodă - Basarabi)
care delimitează în dreptul comunei Saligny podișurile nordice de cele sudice de pe teritoriul județului Constanța.
Conform spuselor unor cercetători, Valea Carasu este considerată a fi un vechi curs al Dunării.
Așezată în zona stepei dobrogene, pe câmpie înalta, pendulata, pe versanți ce coboară spre lunca Văii Carasu,
încadrându-se în parametrii climatici ai stepei Dobrogene, zona se caracterizează prin veri calde și ierni relativ
friguroase cu treceri bruște de la iarna la vara și invers.
Datorită așezării sale și a dealurilor ce înconjoară comuna, există o variație a direcției vanturilor și a intensității
chiar în cursul aceleiași zile.
Vânturile dominanante fiind iarna Crivățul și Austrul. Primul provoacă scăderi bruște de temperatura, viscole
puternice iarna, iar cel de-al doilea provoacă uscăciuni vara și ger iarna.
Aspectul general este de câmpie calcaroasă acoperită cu depozite groase de loess. Cernoziomurile ocupă cea
mai mare parte din suprafață comunei și au cea mai ridicată fertilitate naturală. Ele s-au format pe loessurile ,argilele ,
aluviunile ,unde stratul acvifer este până la 20 m adâncime.
Ca urmare a condițiilor pedo-climatice caracteristice acestei zone, oscilația floristică este cea de stepă,
caracterizată prin lipsa vegetației arborescente spontane. Dintre plantele cultivate amintim în special grâul, orzul,
porumbul , floarea –soarelui, lucerna ,sfeclă de zahăr, iar ca pomi fructiferi: piersici, caiși, peri, meri, nuci și gutui.
Actuala Comună Saligny, constituită după împărțirea administrativ teritorială din anul 2004, se întinde pe o
suprafață de 3340 ha ,între comuna Mircea Vodă și orașul Cernavodă și este formată din trei sate:
SALIGNY

- resedinta de comuna

FACLIA

- 1 km de resedinta

STEFAN CEL MARE

- 1,5 km de resedinta
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Relieful
Aspectul general este de câmpie calcaroasă acoperită cu depozite groase de loess. Înălțimile maxime nu
depășesc 50 m față de nivelul mării. Comuna este dispusă pe 2 porțiuni , una de deal cu înaltimi până spre cele maxime
și porțiunea de vale. Acestea două sunt dispuse transversal de-a lungul celor trei sate.
Clima
Clima temperată este în mare parte specifică Dobrogei de tip continental-marină. În ciuda faptului că în
această zonă de vest se face simțită într-o măsură mai mică influența Mării Negre asupra regimului termic, iernile sunt
scurte și blânde iar verile lungi și de multe ori secetoase. Din punct de vedere meteorologic, această zonă a Dobrogei
este cunoscută pentru cantitațile cele mai slabe de precipitații din țară (aprox. 600–700 mm/an) . Drept urmare, în
timpul iernilor cu zăpadă, aceasta nu persistă mult timp tocmai datorită temperaturilor nu foarte coborâte, iar în timpul
verilor în această zonă sunt înregistrate perioade cu cele mai multe zile însorite și cu temperaturi deseori caniculare.
De asemenea, în ciuda temperaturilor mari, în timpul celor câtorva zile ploioase de vară cade aproximativ jumătate din
cantitatea totală de precipitații anuale, acestea producând în cele din urmă viituri datorită cantității mari de apă cazută
în timpul unei ploi torențiale.

Agricultură si cresterea animalelor
Populația se ocupă în principal de cultivarea pământului și creșterea animalelor:
-

agricultura: În ansamblu, principalele activitați agricole de pe teritoriul comunei și a celorlalte localitați aferente,
sunt culturi de cereale (grâu, porumb, orz, ovăz, secară) și viță de vie;
creșterea animalelor: Îndeosebi animale de ogradă (porcine, cabaline), păsări domestice dar și animale de
pășune (ovine, bovine).

Populatia
Populația comunei Saligny, la 1 Ianuarie 2017 era în număr de 2312, în creștere încă din anul 2007, de la 2091
de persoane, respectiv cu 221 de persoane până la 1 Ianuarie 2017.
Majoritatea locuitorilor sunt români (96,01%). Pentru 3,75% din populație, apartenența etnică nu este
cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,88%). Pentru 3,75% din populație,
nu este cunoscută apartenența confesională.

Figura 12: Componenta etnică și confesională a populației Com. Saligny
(Sursa Institutul Național De Statistică)
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Economia
Activitatea economică nu este foarte reprezentativă, pe teritoriul comunei existând o fabrică de pâine cu o
capacitate de producție mică, o exploatare piscicolă situată pe malul sudic al Canalului Dunăre Marea-Neagră în dreptul
localitații Făclia, denumită "Balta Făclia", cunoscută pentu capturi importante de biban, caras, știucă s.a. De asemenea,
se asigură o strânsă legatură între Satul Ștefan cel Mare și Centrala Nucleară datorită distanței foarte apropiate dar și
faptului că în anul 2007 s-a pus în discuție problema creării unui depozit de deșeuri radioactive de la centrala nucleară
pe teritoriul localității Ștefan cel Mare. Unul din motivele acestei decizii a fost gradul de dezvoltare economică a zonei
dar și a creșterii numărului de locuri de muncă.
Informatii legate de amplasarea DGR
Având în vedere că Programul de depozitare geologică se afla într-un stadiu incipient, nu au fost propuse
potențiale amplasamente/ locații, din acest motiv nu s-a putut face o analiză a impactului proiectului DGR asupra
factorilor de mediu relief, climă, populație, agricultură și creșterea animalelor sau din punct de vedere economic.
Până în prezent studii iterative au condus la identificarea a 6 potențiale roci gazda pentru DGR, și anume:
sare, granit, tuf de Dej, bazalt, argilă și șisturi verzi. Baza de date a ANDR va fi actualizată, iar informația va fi
prezentată publicului interesat în versiuni viitoare ale Strategiei Naționale.

3.2.Evoluția probabilă a mediului în situația neimplementarii Strategiei Naționale
Strategia Națională se revizuiește și se actualizează față de varianta aprobată prin Ordinul nr. 844/2004
deoarece au apărut schimbări în evoluția din ultimii ani a domeniului nuclear național (exemplu: decalarea cu cel puțin
10 ani a termenului de punere în funcțiune a Unității 3 și Unității 4 la CNE Cernavodă). În plus, este necesar să se țină
cont de progresele tehnice și științifice înregistrate la nivel mondial, prezentandu-se parților interesate situația actuală și
planurile și programele viitoare pentru gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive
în România.
Depozitarea în siguranță a deșeurilor slab și mediu radioactive prin izolarea lor permanentă și finală față de
mediul înconjurător și om necesită construirea instalațiilor corespunzătoare pentru acest scop, care nu există în
momentul de faţă în România.
Strategia Națională vizează îndeplinirea obiectivelor sale prin proiectele ce urmează a fi implementate, respectiv
DFDSMA și DGR.
Construirea DFDSMA și a DGR e răspunsul la angajamentele internaționale ale României raportat la:
-

Obligația României, conform Directivei 2011/70/Euratom din 19 iulie 2011, pentru elaborarea cadrului național
pentru gestionarea responsabilă și în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;
Gestionarea deșeurilor radioactive în UE după standardele de securitate a Agenției Internaționale pentru
Energie Atomică (AIEA), precum și aplicarea celor mai bune practici în comunitate.
Raportul de mediu își propune evaluarea aspectelor de mediu pentru aceste noi proiecte.

Prezenta secţiune analizează scenariul ȋn care nu se implementează Strategia Națională și se mențin tendințele
aspectelor de mediu relevante prezentate în subcapitolul anterior.
Această analiză este necesară în vederea evaluării modului în care Strategia Națională răspunde nevoilor şi
cerinţelor stării mediului şi a tendinţelor sale de evoluţie.
Analiza Alternativei 0, respectiv a neimplementarii Strategiei Naționale, are la baza gradul actual de cunoaştere
şi metodele de evaluare existente în ceea ce privește starea mediului şi tendinţele evoluţiei sale.
48

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE
Neimplementarea Strategiei Naționale ar duce la depozitarea intermediară un termen mai lung a combustibilului
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive și nerespectarea de către România a cerințelor Directivei 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 care se aplica și stabilește obligațiile Statelor Membre de a avea și de
a raspunde pentru implementarea de programe de gestionare deșeuri radioactive generate pentru toate etapele
gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitarea definitive, fară transferarea nejustificată a acestei
răspunderi către generațiile viitoare. Mai mult de atât, neimplementarea proiectelor de depozitare definitivă a deșeurilor
radioactive și a combustibilului nuclear uzat ar conduce la necesitatea prelungirii timpului de viață a instalațiilor de
depozitare intermediară existente și a extinderii capacității acestora.
Pe termen scurt, neimplementarea Strategiei Naționale nu schimbă situația actuală a aspectelor de mediu
relevante însă va avea un impact major pe termen mediu și lung prin întârzierea investițiilor. Depozitarea intermediară a
deșeurilor slab și mediu radioactive pe termen nedefinit conduce la nerespectarea angajamentelor României față de
legislația europeană, la eforturi investitionale majore ale operatorilor acestor tipuri de deșeuri radioactive, și pot necesita
măsuri suplimentare, pe termen lung de protecție a mediului
Obiectivul imediat prevăzut în Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive a se realiza în următorii ani este DFDSMA și anume prima etapă
a depozitului ce va fi finalizată în 2028 având un număr de 8 celule construite.
DFDSMA trebuie să asigure capacitatea necesară pentru depozitarea definitiva in siguranta a deșeurilor
radioactive de activitate joasă și medie de viață scurtă, care se obțin:
-

din operarea, retehnologizarea și dezafectarea Unităților nucleare de la CNE Cernavodă;
din operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice din afara ciclului combustibilului nuclear
(cercetare, medicină, industrie, agricultură și alte domenii de interes socio-economic) care respecta cerințele
de depozitare la suprafață, după închiderea DNDR IFIN-HH în jurul anului 2040.

În situația neimplementarii Strategiei Naționale, deșeurile radioactive rezultate din dezafectarea unităților
nuclearoelectrice vor trebui să rămână în depozitele intermediare pentru o perioadă de timp nedefinită.
Dezafectarea unități CANDU de la CNE Cernavodă se va face în conformitate cu Planurile de dezafectare
aprobate de CNCAN și avizate de ANDR. Din procesul de dezafectare vor fi generate deșeuri radioactive, majoritatea
vor fi deșeuri radioactive solide LILW-SL, formate din beton, oțel, sol etc. Vor fi generate, de asemenea, deșeuri
radioactive LILW-LL, dintre care majoritatea vor fi deșeuri radioactive metalice, cum ar fi componentele interne activate
ale reactorului și conductele contaminate.
În acord cu scenariul de referință din Strategia Națională, deșeurile radioactive LILW-SL rezultate în urma
dezafectării sunt planificate să fie depozitate definitiv la DFDSMA, după tratarea și condiționarea corespunzătoare a
acestora de către titularul de autorizație. Deşeurile LILW-LL vor fi depozitate intermediar pe amplasamentul CNE
Cernavodă, până ce depozitul geologic de adâncime vă deveni operaţional.,.
De asemenea, în urma procesului de dezafectare a instalațiilor radiologice instituționale vor fi generate volume
de deșeuri radioactive LILW-SL și LILW-LL. Deșeurile radioactive instituționale LILW-SL provenite din dezafectarea
instalațiilor radiologice se depozitează definitiv la DNDR IFIN-HH Băița Bihor. Neimplementare strategiei naționale
înseamnă atingerea capacității DNDR IFIN-HH Băița Bihor și necesitatea de a identifica soluții de depozitare
intermediară a deșeurilor radioactive destinate depozitului, pe timp nedefinit.. IFIN HH și RATEN ICN iau în considerare
iniţierea unor studii privind construirea pe propriul amplasament de depozite intermediare pentru deşeurile LILW-LL până
la intrarea în funcțiune a DGR. Și în acest caz, în situația neimplementării Strategiei Naționale, deșeurile LILW-LL vor
rămâne în depozitele intermediare pentru o perioadă de timp nedefinită.
În ceea ce privește combustibilul nuclear uzat, la nivel mondial este general acceptat că, din punct de vedere
tehnic, depozitarea geologică la adâncime reprezintă cea mai sigură şi durabilă opţiune de depozitare definitivă. În
situația neimplementarii Strategiei Naționale, combustibilul nuclear uzat ar urma să fie depozitat intermediar pe termen
lung. Depozitarea intermediară a combustibilului nuclear uzat reprezintă însă o soluţie pentru o perioadă de timp definită,
ea neputand reprezenta o alternativă a depozitării definitive.
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Tabelul 3 prezintă rezultatele analizei evoluției aspectelor relevante de mediu în situația neimplementării
Strategiei Naționale
Tabel 3: Evoluția probabilă a mediului în situația neimplementării Strategiei Naționale

Aspect de mediu relevant pentru
Strategia Naționala

Evoluția probabilă a mediului în situația neimplementării Strategiei
Naționale

SOL/SUBSOL

Situația actuală nu se modifică

APĂ

Situația actuală nu se modifică

AER

Situația actuală nu se modifică

BIODIVERSITATE

Situația actuală nu se modifică

PEISAJ

Situația actuală nu se modifică

AȘEZĂRI UMANE ȘI SĂNĂTATEA
POPULAȚIEI

Neimplementarea Strategiei Naționale necesită monitorizare constantă,
situația actuală privind depozitarea intermediară a deșeurilor putând fi vulnerabilă
în viitor la intruziune umană.
În plus, depozitarea intermediară pe termen lung (câteva secole) nu este
considerată la nivel internațional ca o soluție de referință pentru gestionarea pe
termen lung a acestor tipuri de deșeuri.
Directiva 2011/70/Euratom în acord cu standardele internaționale declară
că deșeurile radioactive, inclusiv combustibilul uzat considerat deșeu, trebuie să fie
izolate de persoane și de mediul de viață, pe termen lung iar având în vedere natura
sa specifică, și anume faptul că conține radionuclizi, sunt necesare măsuri de
protejare a sănătății umane și a mediului împotriva pericolelor prezentate de radiația
ionizantă, care să includă depozitarea definitivă în instalații adecvate ca amplasare
finală.
În mod similar, considerentul 21 din Directiva 2011/70 / Euratom prevede
că depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea pe termen
lung, reprezintă o soluție temporară, dar nu este o alternativă a depozitării definitive.

Imposibilitatea de a decide și de a nu implementa Strategia Națională ar prelungi automat depozitarea
intermediară pentru o perioadă mai lungă de timp. Situația actuală de depozitare intermediară este sigură, dar după cum
am menționat mai sus, nu este o soluție fezabilă pe termen lung.
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4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV IN
CAZUL IMPLEMENTARII STRATEGIEI
Obiectivele prevăzute în Strategia Națională studiată sunt amplasate în afara ariilor naturale protejate.
Poziționarea obiectivelor fața rețeaua de arii naturale protejate Natura 2000 s-a realizat pe o rază de 10 km de la fiecare
obiectiv în parte, astfel:
1. DFDSMA de pe teritoriul administrativ al Comunei Saligny se situează:
-

La aproximativ 2,5 km față de limita Dunăre- Ostroave;
La aproximativ 3,5 km față de limita ROSCI0022 Canaralele Dunării;
La aproximativ 7,5 km față de limita ROSCI0412 Ivrinezu;
La aproximativ 9,7 km față de limita ROSPA0002 Allah Bair- Capidava.

Figura 13: Poziționarea aproximativă a DFDSMA față de Ariile Naturale Protejate de Interes Comunitar

2. DGR (Depozitul Geologic de Adancime)
Deși pentru acest depozit (preconizat a intra în funcțiune în anul 2055) nu s-a selectat încă un amplasament,
se poate afirma ca și acesta va fi situat în afara ariilor naturale protejate, acesta fiind un criteriu de excludere în procesul
de selectare a amplasamentului.
Biodiversitate
Amplasamentele obiectivelor analizate nu sunt situate în vecinătatea ariilor naturale de interes comunitar.
Referitor la DFDSMA se poate afirma că pe amplasament nu există zone cu sensibilitate ridicată, posibil a fi
afectate semnificativ de construcția și funcționarea obiectivului, alegerea locației fiind realizată și din perspectiva
absenței ariilor naturale protejate, cele mai apropiate fiind la aproximativ de 2,5 km distanță (ROSPA0039 Dunăre51
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Ostroave). Amplasamentul DFDSMA poate fi caracterizat de prezența unor suprafețe de teren cu habitate puternic
afectate de impactul antropic precum și de absența unor zone importante de hrănire, reproducere și adăpost pentru
vertebratele de interes comunitar iar zonele de cuibărire / odihnă / adăpost din vecinătatea amplasamentului proiectului
nu vor fi afectate sub nicio formă de realizarea proiectului (datorită distanţei mari dintre amplasamentul lucrărilor şi aceste
zone).
Totodată, implementarea planurilor de management şi a măsurilor de diminuare a riscurilor naturale şi
combatere a schimbărilor climatice vor contribui la conservarea ariilor naturale protejate.
În ceea ce privește DGR, o analiză a impactului asupra biodiversității este acum prematură; aceasta se va
putea efectua în procesul de autorizare a amplasamentului, proces planificat conform graficului privind etapele de
dezvoltare ale DGR prezentat anterior
Schimbări climatice
Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările majore ale secolului nostru, deoarece ne afectează pe
toți, atât la nivel global, cât și la nivel național.
În contextul încălzirii globale, modificările regimului climatic din România sunt modulate de către condițiile
regionale. Analiza rezultatele ansamblurilor experimentelor numerice CMIP3 realizate cu modele climatice globale arată
pentru România o creștere progresivă a temperaturii medii a aerului pe parcursul secolului XXI, în toate anotimpurile,
dar mai pronunțată vara și iarna. Pe termen scurt, in condițiile scenariului A1B6 in perioada 2011-2040 se estimează o
creștere a temperaturii medii a aerului cu pană la 1,3ºC în zonele din estul și sudul țării față de perioada actuală. În
intervalul 2061-2090, creșterile temperaturii medii sunt de aproximativ 3…4ºC în lunile de vară comparativ cu intervalul
1961-1990 (scenariul A1B, IPCC). Sub aspectul precipitațiilor, semnalul schimbării climatice evidențiat de datele CMIP37
mediate pe suprafața teritoriului României indică în cazul scenariilor 8A2 si A1B SRES9 o reducere de 24% și respectiv,
20% a cantităților de precipitații din sezonul de vară, în intervalul 2061-2090, comparativ cu intervalul de referință 19611990. Proiecțiile arată, de asemenea că, modificările temperaturilor și precipitațiilor medii se produc împreună cu
modificări în statistica producerii fenomenelor extreme.
Estimările bazate pe proiecțiile analizate sugerează faptul că, pe intervale mai îndepărtate (2041-2070 și 20712100), creșterea temperaturii va continua să se accentueze (de ex. veri mai calde, cu valuri de căldură mai frecvente și
mai persistente), iar reducerea cantităților de precipitații se va extinde în majoritatea regiunilor țării, îndeosebi în sezonul
cald. Diminuarea precipitațiilor pare să fie mai pronunțată în regiunile din sudul și sud-estul României. 10
Pentru instalațiile de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive și/sau a combustibilului nuclear uzat,
ariditatea zonei în care se amplasează acestea este un criteriu favorabil, prin urmare dimuarea precipitațiilor va
influența pozitiv impactul asupra mediului al DFDSMA și respectiv DGR.
Având în vedere faptul că în cazul tuturor activităților și instalatiilor de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive
siguranța și securitatea radiologică reprezintă cele mai importante aspecte și că datorită planificării prin Strategia
Națională, pe perioada construirii si operării instalațiilor de depozitare definitivă se va proceda cu precauție mărită,
astfel încât probabilitatea apariției accidentelor, incidentelor din motive meteorologice/ climatice este foarte scăzută.

Scenariul IPCC de emisie A1B, presupune o rată ponderată de creştere a concentraţiei gazelor cu efect de seră pentru secolul 21. Detalii despre acest scenariu se
gasesc în Raportul 4 de Evaluare al IPCC (IPCC, 2007). Conform acestui raport, diferenţele între scenariile climatice pentru începutul secolului 21, bazate pe diferite
scenarii de emisie a gazelor cu efect de seră sunt nesemnificative. Aceste diferenţe cresc pe masură ce ne apropiem de sfârşitul secolului 21. Schimbările parametrilor
climatici menţionaţi pentru perioada 2001-2030 sunt calculate ca diferenţe între media acestora pe intervalul 2001-2030 şi media pe intervalul 1961-1990.
7 CMIP3 Programul de comparare reciprocă a modelelor cuplate - faza 3 (engl.: Coupled Model Intercomparison Project phase 3)
8 Experimenetele au fost modelate pentru trei scenarii de emisii: SRES A2, A1B, B1, care oferă date privind concentrațiile gazelor cu efect de seră determinate de
anumite scenarii globale de evoluție socioeconomică.
Sursa datelor: http://www.ipcc-data.org/sim/gcm_monthly/SRES_AR4/index.html
6

In cazul scenariului de emisii SRES A2, a fost luat în considerație în egală măsură pentru a reprezenta clima probabilă de viitor în secolul XXI pentru trei perioade
temporare a câte 30 de ani, centrate pentru anii 2020 (2010-2039), 2050 (2040-2069) și 2080 (2070-2099). Din punct de vedere al agregării temporare, au fost luate
în considerație următoarele perioade ale anului: decembrie-februarie, martie-mai, iunie-august, septembrie-noiembrie.
9

10

Raport intern al Administratiei Nationale de Meteorologie, 2012
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5. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ, CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU STRATEGIA
NAȚIONALĂ
În cadrul capitolului anterior, au fost prezentate aspectele relevante ale stării actuale a mediului.
În cele ce urmează vor fi prezentate principalele probleme de mediu existente care sunt relevante pentru
Strategia Națională pentru fiecare aspect de mediu relevant prezentat.

Tabel 4: Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru Strategia Națională

Aspect de mediu relevant
pentru Strategia Națională

Problema de mediu relevantă pentru Strategia Națională

SOL/SUBSOL

Caracteristicile geologice ale amplasamentelor
Deteriorarea caracteristicilor și funcțiilor solului/subsolului prin apariția unor procese de
eroziune și afectarea sistemului de bariere multiple (inginerești și naturale) sau a fenomenelor
extreme (cutremure)

APĂ

Impactul asupra apelor de suprafață și subterane

AER

Deteriorarea calității aerului din zonă

BIODIVERSITATE

Vecinătatea ariilor naturale protejate de interes comunitar

PEISAJ

Limitarea folosirii zonei

AȘEZĂRI
UMANE
ȘI
SĂNATATEA POPULAȚIEI

Protejarea comunităților riverane de impactul potențial al activității de depozitare a deșeurilor
radioactive
Cunoașterea sumară/necunoașterea cadrului legislativ specific domeniului nuclear și al
protecției mediului, precum și a aspectelor tehnice generale pe care le presupune
implementarea proiectelor propuse prin Strategie.
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6. OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAȚIONAL, COMUNITAR
SAU INTERNAȚIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU STRATEGIE ȘI MODUL ÎN CARE SA ȚINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE ȘI DE ORICE ALTE CONSIDERAȚII DE MEDIU ÎN
TIMPUL PREGĂTIRII STRATEGIEI
6.1.

Generalități

Abordarea de o manieră globala, în sensul unor strategii și politici planetare referitoare la mediu se face
de către ONU. În 1972 are loc prima conferință a ONU privind mediul, în care s-au făcut recomandări importante
în privința educației ecologice, care a fost recunoscută ca o unealtă importantă în soluționarea problemelor de
mediu.
Acțiunile comunității privind protecția mediului au început în 1972 cu patru programe de acțiune
succesive bazate pe programe ecologice, având atât o abordare verticală cât și sectorială. Tratatul asupra
Uniunii Europene (1993) a atribuit acțiunilor dezvoltate de-a lungul anilor, statutul de politică a Uniunii
introducând conceptul de „creștere durabilă”.
În ceea ce privește mediul și sănătatea, obiectivul acțiunilor din acest domeniu este de atingere a unei calități
a mediului care să nu producă impacte majore asupra sănătății populației. Dintre acțiunile propuse pot fi menționate:
identificarea riscurilor ce aduc prejudicii sănătății, dezvoltarea unui sistem de evaluare și management al riscului produs
de chimicale noi, limitarea folosirii celor mai periculoase pesticide, implementarea legislației în domeniul apelor, definirea
unei strategii în domeniul poluării aerului, etc.
6.2.

Obiective de protecția mediului la nivel național

La nivel național, Programul guvernamental stabilește principiile de bază ale politicii de mediu a României, în
conformitate cu prevederile europene si internaționale, asigurând protecția și conservarea naturii, a diversității biologice
și utilizarea durabilă a componentelor acesteia.
Prezentul document are drept scop pe lângă abordarea problemelor de mediu și confirmarea că Strategia
Națională este bine formulată din punct de vedere al dezvoltării durabile.
STRATEGIA NAŢIONALĂ pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 din 9 noiembrie 2018 a fost aprobată
prin HG nr. 877/2018 .
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 stabilește cadrul național pentru susținerea
Agendei 2030 și implementarea unui set de 17 obiective de dezvoltare durabilă. Aceasta susține dezvoltarea României
pe trei piloni principali: economic, social și de mediu.
OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ cuprinse în SNDD sunt:
Obiectivul 1: Fără sărăcie
Obiectivul 2: Foamete zero
Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare
Obiectivul 4: Educaţie de calitate
Obiectivul 5: Egalitate de gen
Obiectivul 6: Apă curată şi sanitaţie
Obiectivul 7: Energie curată şi la preţuri accesibile
Obiectivul 8: Muncă decentă şi creştere economică
Obiectivul 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură
Obiectivul 10: Inegalităţi reduse
Obiectivul 11: Oraşe şi comunităţi durabile
Obiectivul 12: Consum şi producţie responsabile
54

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE
Obiectivul 13: Acţiune în domeniul schimbărilor climatice
Obiectivul 14: Viaţă acvatică
Obiectivul 15: Viaţa terestră
Obiectivul 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente
Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor
Conştientizarea importanţei mediului a crescut semnificativ în ultimii ani, atât în ceea ce priveşte mediul natural,
cât şi la cel antropic. Protejarea naturii este responsabilitatea tuturor datorită impactului biunivoc om - mediu, dar şi o
oportunitate a cetăţenilor de a se uni într-un scop nobil, prin conştientizarea acestei responsabilităţi. Realizarea unui
mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de apartenenţă şi de comunitate, care să elimine
simţul singurătăţii cetăţeanului, factor de risc în realizarea potenţialului personal şi, în ultimă instanţă, a funcţionării
comunitare.
Obiectivul 7 Energie curată şi la preţuri accesibile evidențiază faptul că sectorul energetic românesc trebuie
să devină mai robust din punct de vedere economic, mai avansat şi mai flexibil din punct de vedere tehnologic şi mai
puţin poluant, pentru a susţine pe termen lung aşteptările consumatorilor.
Contextul internaţional actual al pieţelor de energie este însă dinamic, iar evoluţia tehnologiilor poate avea
efecte imprevizibile pe pieţele de energie. Politicile ambiţioase în domeniul energiei şi schimbărilor climatice la nivel
european11*, centrate pe diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea ponderii surselor regenerabile de
energie şi orientarea atitudinii publicului înspre "energiile curate", vor influenţa comportamentul investiţional în domeniul
energetic şi tiparele de consum energetic.
SNDD își propune în Orizontul 2020 următoarele:







Revizuirea şi completarea cadrului legal, inclusiv în privinţa legislaţiei fiscale în domeniul petrolului şi
gazelor; monitorizarea contractelor negociate şi asigurarea transparenţei procedurilor; întărirea puterii
de decizie şi independenţei autorităţilor de reglementare şi control
Liberalizarea şi extinderea pieţei de energie şi interconectarea sistemelor energetice la nivel naţional
şi regional în vederea realizării unei reţele complementare şi interactive de servicii (contorizare şi reţele
inteligente) şi reducerii costurilor suportate de consumator
Menţinerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, diversificarea surselor de
import şi a destinaţiilor de export, modernizarea şi eficientizarea instalaţiilor existente viabile,
promovarea surselor regenerabile de energie şi a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de
carbon
Consolidarea politicii de eficienţă energetică şi protecţia consumatorilor
Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară

Ţintele de atins în anul 2030 sunt:






Extinderea reţelelor de transport şi distribuţie pentru energie electrică şi gaze naturale în vedea
asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali şi comerciali la surse sigure de energie la preţuri
acceptabile
Asigurarea securităţii cibernetice a platformelor de monitorizare a reţelelor de producţie, transport şi
distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale
Decuplarea creşterii economice de procesul de epuizare a resurselor şi de degradare a mediului prin
sporirea considerabilă a eficienţei energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de statusquo) şi folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiţii de piaţă previzibile şi stabile
Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă şi a combustibililor cu conţinut scăzut de carbon
în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi
Asigurarea unui cadru de reglementare stabil şi transparent în domeniul eficienţei energetice în
vederea atragerii investiţiilor

11

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy%20strategy%20and-energy-union/dean-energy-alleuropeans_en?redir=1
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Susţinerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial şi în
transporturi prin stabilirea unor norme de performanţă pentru instalaţii şi aparatură

Având in vedere cele prezentate mai sus, Obiectivele specifice ale Strategiei Naționale sunt în armonie cu
Obiectivul 7 Energie curată și la prețuri accesibile, Obiectivul 12 Consum şi producţie responsabile și Obiectivul 3
Sănătate şi bunăstare din Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 în ceea ce privește
îndeplinirea obiectivelor și țintelor de mediu și securitate energetică, managementul deseurilor cu respectarea cerințelor
de securitate energetică, reducerea impactului negativ asupra mediului, Sănătatea - îmbunătăţirea protecţiei împotriva
ameninţărilor la adresa sănătăţii.

6.3.

Obiective de protecția mediului la nivel comunitar

La nivel comunitar, prin Convenția de la Berna, statele europene membre recunosc că flora și fauna sălbatică
constituie un patrimoniu natural de valoare estetică, științifică, culturală, economică care trebuie protejat, precum și rolul
esențial al acestora în menținerea echilibrului ecologic .
De asemenea, prin Convenția de la Bonn, statele europene au înțeles să acționeze de comun acord pentru
protejarea speciilor migratoare a căror stare de conservare este nefavorabilă, luând măsurile adecvate pentru
conservarea speciilor și habitatelor lor.
În cadrul Capitolului 22 al acquis-ului comunitar – Protecția mediului înconjurător, sunt enunțate principiile ce
trebuie să stea la baza politicilor de mediu ale statelor ce vor să adere la Uniunea Europeană și anume:
 principiul răspunderii pentru poluarea mediului (denumit și „poluatorul plătește”) prin care se are în vedere ca
persoanele fizice și juridice ce aduc prejudicii mediului să plătească pentru acest prejudiciu;
 principiul precauției, care urmărește asigurarea unei protecții sporite a mediului, a sănătății populației, a
plantelor și animalelor și prevenirea adoptării unor măsuri și a întreprinderii unor acțiuni atunci când datele științifice nu
permit o evaluare completă a riscului.
La nivel comunitar se dorește îmbunătățirea condițiilor de viață a populației rezidente prin respectarea normelor
de securitate la nivel nuclear:

Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului (5 decembrie 2013) de „Stabilire a normelor de securitate de bază
privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante (radiation exposure)” - stabilește
normele unitare de securitate de bază de protecție a sănătății persoanelor împotriva pericolului radiației ionizante a
persoanelor expuse la radiația profesională, medicală și publică.

Directiva 2011/70/EURATOM a Consiliului (19 iulie 2011), de „Instituire a unui cadru comunitar pentru
gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat si a deșeurilor radioactive” - prevede pentru
țările membre elaborarea și aprobarea politicii naționale și Programului Național cu privire la gestionarea
combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive
Astfel că, principiile și obligațiile prevăzute în Directiva CE 2011/70/EURATOM și Convenția Comună, privind
gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, sunt transpuse în legislația națională
(Legea nr. 378/2013, Legea nr. 105/1999, respectiv Ordinul CNCAN nr. 217/2013) legislație ce fundamentează cadrul
național pentru gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.
La nivel comunitar STRATEGIA EUROPA 202012 propune trei priorități care se susțin reciproc:
– creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

12

Sursa: EUROPA2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii
( https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF )
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– creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor,
mai ecologice și mai competitive;
– creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să
asigure coeziunea socială și teritorială.
Obiectivele Strategiei Naționale se pot lega de formarea unei economii în armonie cu mediul.
Creșterea durabilă presupune construirea unei economii competitive, durabile și eficiente din punctul de vedere
al utilizării resurselor, care să profite de rolul de lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea unor noi procese și tehnologii,
inclusiv a tehnologiilor ecologice, care să accelereze dezvoltarea de rețele inteligente. O asemenea abordare va ajuta
UE să prospere într-o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon, care dispune de resurse limitate și să prevină, în
același timp, degradarea mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nedurabilă a resurselor.
De altfel, in ceea ce priveste obiectivul EUROPA 2020 de „de a investi 3% din PIB în cercetare-dezvoltare (CD)” trebuie mentionat că și Strategia Națională are un obiectiv în acest sens în domeniul pe care il vizează, prin
„Identificarea activităților de cercetare-dezvoltare necesare în domeniul depozitarii definitive a deșeurilor radioactive și a
combustibilului nuclear uzat”.
Strategia Națională poate contribui la obiectivele prioritare ale PAM 7 în primul rând prin protejarea,
conservarea și ameliorarea capitalului natural al Uniunii, protejarea cetățenilor Uniunii de presiunile legate de mediu și
de riscurile la adresa sănătății și a bunăstării.
Prin PAM 7, UE ia o serie de angajamente, printre care se numără reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră, creșterea eficienței energetice, extinderea utilizării surselor de energie regenerabilă și prevenirea degradării
serviciilor ecosistemice şi pierderii biodiversității, aducerea în stare ecologică bună a corpului de apă european. În
domeniul vizat de Strategia Națională, UE a convenit să protejeze mediul și sănătatea umană prin prevenirea sau
reducerea impactului negativ ale generării și gestionării deșeurilor, precum și prin reducerea impactului global al utilizării
resurselor și ameliorarea eficienței utilizării acestora, prin aplicarea următoarei ierarhii în privința deșeurilor: prevenire,
pregătire pentru refolosire, reciclare, alte modalități de recuperare și depozitare definitivă.
Tot la nivel comunitar, Strategia Națională are obiective ce sunt legate și de Strategia de dezvoltare durabilă a
UE (revizuită)13. Scopul general al Strategiei revizuite de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene este identificarea și
elaborarea acelor măsuri, care fac posibilă pentru UE realizarea îmbunătățirii continue a calității vieții atât a generațiilor
prezente și a celor viitoare prin crearea de comunități durabile capabile să își administreze și să-și folosească eficient
resursele, precum să-și valorifice potențialul inovator social și ecologic al economiei, asigurând astfel prosperitate,
protecția mediului și coeziunea socială.
În privința obiectivelor principale ale Strategiei de dezvoltare durabilă a UE ce sunt legate de obiectivele
Strategiei Naționale, evidențiem următoarele obiective, acestea fiind de actualitate și astăzi, la peste 12 ani de la apariția
documentului:
- Evitarea producerii de deşeuri şi încurajarea utilizării eficiente a resurselor naturale prin aplicarea conceptului
ciclului de viată şi prin promovarea reutilizării şi reciclării.
- Imbunătătirea protecției împotriva amenințărilor asupra sănătății umane prin dezvoltarea capacității de răspuns
la amenințări într-o manieră coordonată.
6.4.

Obiective de protecția mediului la nivel internațional

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) este o organizație creată ca parte a sistemului ONU, în
1957 şi acționează ca punct focal global pentru cooperarea internațională în domeniul nuclear, asistând statele membre
în planificarea şi utilizarea științei şi tehnologiei nucleare în scopuri pașnice şi facilitând transferul de tehnologii pentru
susținerea dezvoltării economice şi sociale a statelor membre.
România a devenit stat membru al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică din aprilie 1957. Din 1972, a
intrat în vigoare Acordul comprehensiv de garanții cu AIEA, consolidat prin semnarea Protocolului Adițional, în 2000.
România a început implementarea sistemului integrat de garanții AIEA din iunie 2007.

13

Sursa: http://strategia.cndd.ro/dbimg/27_fisiere_fisier.pdf
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ANDR colaboreaza permanent cu AIEA. Între România și AIEA există înțelegeri de tip “Practical Arrangements”
privind cooperarea științifică și tehnică în domeniul siguranței nucleare.
Politica Strategiei Nationale este aliniată cu principiile fundamentale privind gestionarea în siguranță și
sustenabilă a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, așa cum sunt definite de instituțiile internaționale
CE și AIEA. De altfel, în ceea ce privește clasificarea deșeurilor radioactive, sistemul prezentat în cadrul Strategiei
Naționale este în concordanță cu recomandările AIEA.
Reglementări internaționale considerate ca fiind importante din punct de vedere al combustibilului nuclear uzat
si al deseurilor radioactive, precum și al protecției mediului sunt următoarele:
-

Standarde de Securitate AIEA- Protecția împotriva radiațiilor și securitatea surselor de radiații: Standarde
internaționale de siguranță de bază, Cerințe generale de securitate, Partea 3, Nr. GSR Partea 314
Standarde de Securitate AIEA- Managementul deșeurilor radioactive înainte de depozitare, Cerințe generale
de securitate, Partea 5, Nr. GSR Partea 515
Standarde de Securitate AIEA- Dezafectarea instalațiilor, Cerințe generale de securitate, Partea 6, Nr. GSR
Partea 616

Standardele internaționale ale AIEA prezentate mai sus au obiective comune cu Strategia Națională, urmărind
atât protecția sănătății umane cât și a mediului înconjurător.
6.5.

Obiective de mediu propuse în cadrul Strategiei Naționale

Consultarea legislației naționale, comunitare și internaționale așa cum aceasta a fost prezentată mai sus, a
condus la identificarea următoarelor obiective de mediu relevante pentru Strategia Națională.
Tabel 5: Aspectele de mediu și obiectivele de mediu propuse în cadrul Strategiei Naționale

Aspecte de mediu

Nr.

Obiective de mediu propuse

Sol/Subsol

O1

Limitarea poluării solului și a degradării suprafețelor de sol ca urmare a activităților
desfășurate în etapele de implementare a strategiei

Apă

O2

Protecția calității apelor subterane și de suprafață și măsuri speciale de securitate
nucleară pentru protecție împotriva poluării radioactive

O3

Protecția calității apei potabile

O4

Menţinerea calităţii aerului înconjurător

O5

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Biodiversitate

O6

Menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor de floră și
faună sălbatică

Peisaj

O7

Integrarea armonioasă a obiectivelor proiectului în peisajul existent

Așezări umane și
sănătatea
populației

O8

Protejarea cetățenilor de riscurile care amenință sănătatea și bunăstarea lor prin
dezvoltarea capacității de reacție față de aceste riscuri

O9

Conștientizarea populației asupra beneficiilor depozitării din punct de vedere a
problematicii de mediu, a cerințelor de securitate nucleară

AER

14
15
16

Sursa: https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
Sursa: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1368_web.pdf
Sursa: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1652web-83896570.pdf
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7. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
Conform cerințelor HG 1076/2004, în cazul analizei unui plan sau program, Raportul de mediu - identifică,
descrie și evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora și alternativele lor raționale,
luând în considerare obiectivele și aria geografică aferentă.
Prezentul capitol va descrie impactul asupra factorilor de mediu al celor două obiective principale ale Strategiei
Naționale, DFDSMA și DGR, cu mențiunea că nivelul de detaliere este mai mare în cazul DFDSMA decât în cazul DGR,
corelat cu nivelul de dezvoltare al proiectelor.
Pentru depozitul geologic de adâncime (DGR), un proces de decizie privind selectarea conceptului de depozit,
abordarea procesului de selectare a amplasamentului depozitului și planul de cercetare-dezvoltare suport pentru
implementarea depozitului geologic va fi desfășurat în următorii 5 ani, în conformitate cu planul de acțiuni al Strategiei.
Având în vedere că în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 11/2003, cu completările și modificările
ulterioare, privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive Strategia se
actualizează periodic, putem considera că potențialele efecte semnificative asupra mediului ale Depozitului Geologic de
Adâncime (DGR) dezvoltate în conformitate cu cerințele HG 1076/2004 vor fi evaluate și prezentate, în următoarele
actualizări ale Strategiei.
7.1.

Impactul asupra factorului de mediu sol/subsol

Pe perioada implementării Strategiei în condițiile normale de funcționare, nu va avea loc o poluare a factorului
de mediu sol-subsol, deoarece sunt asigurate încă din stadiul de proiect, 3 bariere de protecție prin sistemul multi-barieră
(vezi capitolul 2.5.2 Obiective dedicate depozitării finale propuse prin Strategia Națională din prezentul raport de mediu
punctul 1 DFDSMA). Este puțin probabil să existe o poluare a solului și subsolului datorată activităților asociate strategiei
analizate.
Totuși, pe perioada implementării strategiei, realizarea propunerii investiționale, are efect asupra utilizării
terenului.
Nu se așteapă efecte asupra terenurilor agricole din afara zonei organizării de șantier pentru DFDSMA.
Nu se așteaptă efecte legate de starea radioactivă a solurilor din zonă în perioada de operare a depozitului
final. Ambalarea deșeurilor radioactive condiționate și sistemul de bariere inginerești, asigură confinarea radionuclizilor
și garantează că nu vor fi eliberate în mediu substanțe radioactive . Nu se așteaptă depășirea limitelor maxime admisibile
a radionuclizilor în sol pe perioada implementării strategiei.
Există totuși riscul producerii unei potențiale poluări a factorului de mediu sol-subsol datorată unor situații
excepționale, accidentale, care pot apărea în timpul desfășurării activității, datorată:
-

defecțiunilor/accidentor apărute în sistemul de conducte ape de la celulele de depozitare, potențial contaminate;
defecțiunilor instalațiilor de colectare a eventualelor infiltrații;
defecțiunilor sistemelor de transport și tratare ape uzate;
distrugerii sistemelor de protecție în cazul unor cataclisme naturale care depașesc nivelul de protecție asigurat
prin proiecte sau unor acțiuni inadvertente pe amplasament;
nefuncționarea corespunzătoare a sistemelor de drenaj;
alunecări de teren asociate absorbției apei de suprafața sau fenomenelor meteo extreme
fenomenului de eroziune a solului.
7.2.

Impactul asupra factorului de mediu apă

Pe perioada implementării de funcționare a proiectelor subsecvente Strategiei Naționale, în condițiile normale de
funcționare, nu are loc o poluare a apelor, atât de suprafață cât și freatice.
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La exploatarea normală a proiectelor Strategiei nu este permisă evacuarea apelor uzate contaminate cu izotopi
radioactivi în receptorii naturali sau în rețele de canalizare.
Poate exista totuși o potențială poluare a apei subterane și de suprafață în condiții excepționale, accidentale,
datorată:
-

defecțiunilor/accidentelor apărute în sistemul de conducte ape de la celulele de depozitare, potențial
contaminate;
defecțiunilor instalațiilor de colectare a eventualelor infiltrații;
defecțiunilor sistemelor de transport și tratare ape uzate;
distrugerea accidentală a hidroizolațiilor depozitelor;
distrugerii sistemelor de protecție în cazul unor cataclisme care depășesc nivelul de protecție asigurat prin
proiecte, sau unor acțiuni inadvertente pe amplasament;
nerespectării condițiilor de evacuare în emisar;
7.3.

Impactul asupra factorului de mediu aer

Pe perioada de implementare a proiectelor propuse prin Strategia Națională sunt așteptate doar emisii de gaze de la
mijloacele de transport. Poluanți generați: emisii de particule de la motoarele diesel, NOx, SOx, CO, particule, COV şi
diverși alți poluanți atmosferici periculoși, inclusiv benzen.
Nu se asteaptă în condiții normale de operare emisii radioactive gazoase și aerosoli în atmosferă.
O potențială poluare a aerului poate să mai apară în condiții excepționale, accidentale,datorită :
-

distrugerii sistemelor de protecție în cazul unor cataclisme naturale care depășesc nivelul de protecție asigurat
prin proiecte sau unor acțiuni inadvertente pe amplasament;
nerespectării condițiilor de protecție a factorilor de mediu impuse prin proiect;
incidente la operațiunile de manipulare a coletelor de deșeuri radioactive;
apariției unor incendii.
7.4.

Impactul asupra factorului de mediu biodiversitate

Pe perioada implementării Strategiei Naționale, relevante din punctul de vedere al impactului asupra
biodiversității în general și asupra ariilor naturale protejate în particular sunt proiectele propuse pentru realizare și anume:
DFDSMA și DGR care vor parcurge individual toate procedurile prevăzute prin legislația de mediu în vigoare pentru
obținerea actelor de reglementare, necesare pentru construcția și punerea în funcțiune a acestora.
Subliniem faptul că DGR (Depozitul Geologic de Adâncime) nu are o locație stabilită și nu sunt cunoscute
soluțiile tehnice de realizare a depozitului. Astfel la momentul elaborării prezentului studiu obiectivul DGR nu poate fi
analizat din punct de vedere al impactului asupra biodiversității.
În baza observațiilor efectuate pe amplasamentul viitorului obiectiv DFDSMA nu sunt prezente specii de plante sau
habitate de interes comunitar enumerate în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, zona
fiind puternic antropizată. În zona de excludere a CNE Cernavodă, nu numai în zona destinată amplasării viitoare a
DFDSMA sunt prezente în principal habitate cu valoare conservativă redusă de tipul plantațiilor forestiere, pășunilor
ruderalizate precum și agroecosisteme.
Pentru alegerea DGR se vor lua în considerare cele mai bune variante cu impact minim asupra mediului înconjurător,
inclusiv asupra biodiversității.
Impactul asupra biodiversității în raport cu proietele analizate planificate a fi realizate: DFDSMA și DGR se va
manifesta în principal în perioada de construcție a obiectivelor Strategiei Nationale.
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Impactul direct va fi generat prin desfășurarea activităților de șantier, în special a lucrărilor de construcție.
Efectuarea excavărilor și a decopertărilor în vederea realizării fundațiilor vor conduce la înlăturarea permanentă
a covorului vegetal de pe terenurile vizate. Dintre acestea, lucrările desfășurate la construcția depozitelor și a căilor de
acces pot avea un impact direct prin ocuparea permanentă a unor suprafețe acoperite de flora spontană.
Impactul direct asupra faunei constă în perturbarea temporară dată de activitățile de șantier generatoare de:
zgomot, vibrații, pulberi în suspensie și ucideri accidentale a unor exemplare de reptile sau mamifere ca urmare a
traficului utilajelor și a vehiculelor.
Ținând cont de faptul că pe amplasamentul analizat (DFDSMA) nu au fost identificate specii de plante și habitate
cu valoare conservativă, iar speciile de faună identificate sunt reprezentate în mare parte de specii antropofile, adaptate
condițiilor actuale de impact antropic considerăm ca impactul direct asupra biodiversității de pe amplasament va fi unul
nesemnificativ.
În zona viitorului amplasament DFDSMA nu sunt prezente habitate importante de odihnă, reproducere și hrănire
pentru fauna locală.
Impactul indirect asupra speciilor și habitatelor poate să apară în cazul afectării factorilor de mediu abiotici (apă,
sol-subsol, aer) care la rândul lor pot duce la modificarea caracteristicilor habitatelor. Prin respectarea prevederilor
legislației din domeniul nuclear și a măsurilor de reducere a impactului va fi evitată apariția unui impact negativ indirect
asupra speciilor de floră și faună și a habitatelor.
Impactul produs de operarea/exploatarea DFDSMA este nesemnificativ, deoarece zona destinată realizării obiectivului
a fost stabilită cu scopul de a nu afecta ariile naturale de interes comunitar și implicit populațiile de plante și animale ce
se regăsesc în lista speciilor de interes comunitar.
Perioada de operare/exploatare a obiectivului DFDSMA nu va duce la afectarea stării de conservare a speciilor și
habitatelor pentru a căror protecție au fost desemnate ariile naturale protejate din zonă, datorită a faptului că în zona
destinată implementării obiectivului analizat nu au fost identificate habitate sau specii de interes conservativ , aceasta
fiind în mare parte antropizată, astfel că între amplasamentul propus pentru construcția depozitului DFDSMA și ariile
naturale protejate identificate se află zone industriale, drumuri.
În ceea ce privește proiectul DGR impactul pe perioada de implementare va putea fi cuantificat cu exactitate în etapa
procedurii EIA, după finalizarea proiectului tehnic, stabilirea locației și identificarea tuturor speciilor existente pe
amplasamentul respectiv.
Evaluarea impactului cumulativ generat de strategie cu alte planuri şi proiecte existente, propuse sau
aprobate
Impactul cumulativ este necesar pentru o corectă estimare a magnitudinii acestuia în special asupra speciilor
şi habitatelor de interes conservativ precum şi asupra integrităţii şi obiectivelor de conservare ale ariilor naturale
protejate.
Pentru estimarea corectă a impactului cumulativ au fost consultate următoarele informaţii:
•
•

informaţii cu privire la proiectele deja implementate și activitățile care se desfășoară în prezent în zona
analizată;
informaţii cu privire la proiectele în curs de implementare;

O analiză privind cuantificarea impactului cumulativ al Strategiei Nationale cu alte planuri/proiecte existente,
propuse sau aprobate este imposibil de realizat la acest moment din cauza informațiilor spațiale destul de vagi, sau
inexistente privind localizarea proiectelor dezvoltate/inițiate în zona studiată.
Principalele planuri si proiecte existente, propuse sau aprobate, ce ar putea genera impact cumulativ pe
perioada de execuție a proiectelor cu Strategia Națională, sunt cele din domeniul energetic/nuclear, precum și
reabilitarea sau construcția infrastructurii de transport .
Pe perioada de implementare a Strategiei Naționale nu se prevede un potențial impact cumulat.
61

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE

7.5.

Impactul asupra factorului de mediu peisaj

Limitarea folosiirii zonei datorită îngrădirii perimetrului amplasamentului DFDSMA pe perioada construcției duce
la un impact nesemnificativ asupra peisajului întrucât, în prezent amplasamentul favorit pentru construcția DFDSMA nu
este folosit în scop recreativ acesta fiind situat în zona de excludere a CNE Cernavodă (declarat obiectiv strategic de
interes național), zonă în care există atât restricții legate de activitățile umane, cât și restricții legate de accesul în zonă
a populației .
În absența detaliilor privind amplasamentul DGR și raportându-ne la experiența internațională, valoarea estetică
de ansamblu a peisajului zonei aferente acestuia poate fi afectată în perioada construirii depozitului.
După finalizarea lucrărilor se consideră că echilibrul natural și peisajul vor fi refăcute.
Implementarea proiectelor din Strategia Națională va determina un impact nesemnificativ asupra peisajului,
inclusiv în perioadele în care se vor realiza noile proiecte.
7.6.

Impactul asupra așezărilor umane, populației (mediu social și economic), sănătate umană

Având în vedere că amplasamentul DFDSMA se află la mai mult de 1km față de cea mai apropiată așezare
umană, organizarea de șantier nu poate provoca un impact semnificativ asupra populației riverane, inclusiv din punct
de vedere al zgomotului, concentrației de pulberi și prezenței utilajelor de construcție, transportului materialelor.
Impactul pozitiv al strategiei il reprezintă crearea de noi locuri de muncă, atât pe perioada construcției cât și pe
perioada operării depozitelor propuse prin Strategia Națională.
Pe termen lung implementarea strategiei va avea un impact pozitiv asupra sănătății populației prin gestionarea
în siguranță a conbustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.
Implementarea sistemelor de protecție specifice vor face ca riscurile de afectare a parametrilor cu potenţial de
risc asupra sănătăţii umane să fie mult diminuate.
Măsurile specifice de radioprotecție vor asigura menținerea dozei individuale pentru populație și lucrători în
limitele aprobate de legislația în domeniul nuclear și prin:
-

monitorizarea nivelului de radiații în zona de lucru și în zona limitrofă depozitelor definitive;
reducerea timpului de staționare în zona de lucru sau în zona de protecție a depozitelor.

Există protocoale de monitorizare a stării de sănătate a lucrătorilor implicaţi în toate procesele tehnologice care
vor asigura securitatea acestora, fiind eliminate riscurile de accidentare sau îmbolnăvire diminuând pericolul apariției
expunerii la doze de radiaţie în măsură a afecta starea de sănătate.
7.7.

Impactul radiologic

7.7.1. DFDSMA Depozitul Final de Deșeuri Slab și Mediu Active – depozit propus la o distanță de aproximativ
300 m de amplasamentele depozitelor existente de la CNE Cernavodă
Rezultatele evaluării de securitate preliminare demonstrează prin marje de securitate semnificative faptul că
amplasamentul de la Saligny și proiectul conceptual al depozitului final de deșeuri slab și mediu active posedă
caracteristici care corespund cerințelor de securitate radiologică prevăzute de normele CNCAN și sunt în acord cu
cerințele din standardele AIEA pentru amplasarea unui depozit de deșeuri radioactive aproape de suprafață.
Pentru elaborarea evaluării de securitate pentru DFDSMA sunt definite următoarele perioade de interes:
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 Perioada operațională –estimată ca fiind din 2028 până în 2093 și incluzând închiderea depozitului.
 Perioada post-închidere împărțită în următoarele sub-perioade:
- Perioada de control activ instituțional – 100 de ani după închiderea depozitului
- Perioada de control pasiv instituțional – 200 de ani după terminarea perioadei de control activ instituțional;
EVALUAREA DE SECURITATE PENTRU PERIOADA OPERATIONALA A DFDSMA
În proiectul depozitului Saligny securitatea radiologică a operatorilor, populației și mediului este asigurată prin aplicarea
strictă a principiului limitării expunerii la radiații. În conformitate cu acest principiu, expunerea la radiații ionizante cu
riscuri inacceptabile trebuie complet prevenită. În consecință, riscul de expunere și dozele anticipate care rezultă de la
o eventuală expunere sunt indicatorii de securitate principali pentru proiectarea depozitului.
În perioada operațională, securitatea va fi asigurată prin următoarele mijloace:
1) criterii și proceduri de acceptare a deșeurilor;
2) bariere fizice;
3) sisteme de monitorizare;
4) elemente de proiectare specifice;
5) proceduri operaționale;
6) conformarea la standardele stabilite pentru Managementul Calității în proiectarea, construcția și operarea depozitului.
Securitatea personalului implicat în operarea depozitului este asigurată prin:
1) protecția la expunerea radiologică directă;
2) protecția față de încorporarea particulelor radioactive prin respirație, alimente sau apă;
3) protecția muncii, la operațiile de ridicare și transport;
4) protecția împotriva incendiilor, electrocutării și în caz de cutremur .
Securitatea populației și a mediului în perioada de operare a depozitului este asigurată prin:
1) protecția la expunerea radiologică directă;
2) protecția față de eliberările radioactive prin sol, aer, apă și alte fluide;
3) protecția față de încorporarea particulelor radioactive prin respirație, alimente sau apă.
Din punct de vedere tehnic, protecția radiologică este asigurată prin aplicarea a trei metode de bază: protecția
(persoanelor și mediului), optimizarea (sistemelor și procedurilor) și limitarea (riscului de expunere).
Proiectul depozitului asigură materiale, sisteme și proceduri care fac ca posibila expunere la radiații ionizante să fie în
conformitate cu limitele de doză stabilite pentru operatori, populație și mediu în legislația românească și recomandările
AIEA.
Limitele și constrângerile de doză pentru depozitul Saligny sunt următoarele:
1. Limita legală a dozei efective pentru lucrătorii expuși profesional este 20 mSv într-un an.
2. Limita legală a dozei efective pentru populație este 1 mSv într-un an.
3. Constrângerea efectivă de doză pentru populație pe perioada operațională a depozitului Saligny este 0,3 mSv/an.
4. Constrângerea efectivă de doză pentru personal pe perioada operațională a depozitului Saligny este 5 mSv/an.
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Conform concluziilor evaluării de securitate preliminare, proiectul depozitului asigură securitatea operatorilor,
populației și mediului cu marjă suficientă, care acoperă eventualele incertitudini ale datelor de intrare și
calculelor.
Astfel, dozele estimate pentru scenarii identificate în proiectul conceptual pentru expunerea lucrătorilor și populației în
etapa operațională a depozitului sunt inferioare constrângerilor de doză stabilite - 5mSv/an pentru personal și 0.3mSv/an
pentru populație.
EVALUAREA DE SECURITATE PENTRU PERIOADA POST-ÎNCHIDERE A DFDSMA
În acord cu recomandările din standardele internaționale, după o perioadă care este egală cu de 10 ori timpul de
înjumătăţire radioactivă, efectul periculos al radionuclizilor din deşeuri ce se vor depozita la depozitul de tip DFDSMA
se reduce cu factorul 1000. Totodată, cantitatea reziduală de radionuclizi cu durată îndelungată de viaţă din aceste
deșeuri nu va mai exercita o influenţă inacceptabilă asupra fiinţelor umane şi a mediului. Pentru astfel de deșeuri se
consideră Cesiul 137 ca izotop reprezentativ, cu timp de înjumătățire de circa 30 de ani. Din acest motiv, se consideră
că timp de circa 300 de ani este necesar să se prevadă o organizare care să asigure că se va monitoriza depozitul şi
se vor păstra înregistrările istoriei acestuia.
Metodologia pentru evaluarea de securitate post-închidere este bazată pe Safety Assessment Methodologies for Near
Surface Disposal Facilities și norma CNCAN NDR-05, considerând recomandările de la misiunile IAEA ,documentele
IAEA precum şi experienţa franceză.
Securitatea post-închidere pe termen lung a populaţiei şi mediului este asigurată prin:
- protecţia faţă de expunerea radiologică directă (în cazul activităţilor umane);
- protecţia faţă de eliberări radioactive in sol, aer, apă şi alte fluide;
- protecţia faţă de inhalarea/ingerarea de particule radioactive prin respiraţie, hrană sau apă.
Securitatea pe termen lung a depozitului de suprafaţă Saligny este îndeplinită printr-o combinaţie de caracteristici
favorabile ale amplasamentului, elemente de proiectare inginereşti, formă şi conţinut corespunzătoare ale deşeurilor,
proceduri de operare şi controale instituţionale (monitorizare).
Această activitate include supravegherea continuă a amplasamentului pentru o perioadă de 100 de ani după închiderea
depozitului şi pe parcursul acestei perioade o astfel de supraveghere reprezintă un important factor de securitate.
Securitatea în perioada când controlul instituţional activ nu mai este menţinut, aşa numita perioadă de control instituţional
pasiv (200 de ani), sau se presupune că acest control nu este complet eficace, este asigurată prin demonstrarea
conformităţii cu cerinţele de securitate depinzând de actualele evaluări ale robusteţii şi performanţei pe termen lung a
depozitului.
Criteriul securităţii radiologice pentru faza post-închidere este definit în forma criteriului de doză. Limitele de doză pentru
populație prevăzute prin Norma CNCAN NDR-05 trebuie aplicate pe parcursul fazei post-închidere a depozitului.
La un nivel mai profund de considerare a securităţii, proiectul depozitului Saligny respectă constrângeri de doză specifice
care sunt mai conservative decât limitele de doză si asigură marje de siguranţă ce sunt disponibile pentru eventuale
apariţii ale unor evenimente de foarte mică probabilitate. Aceste constrângeri sunt dezvoltate prin aplicarea principiului
ALARA: „Expunerea la radiaţii pentru cei expuşi profesional şi pentru populaţie, cauzată de depozitul Saligny trebuie să
fie ţinută cât mai scăzută rezonabil cu putinţă, luând în considerare factorii economici şi sociali actuali”.
Limitele şi constrângerile de doză pentru depozitul Saligny sunt următoarele:
1. Limita unei doze efective pentru lucrătorii expuşi profesional este 20 mSv pe un an.
2. Limita dozei efective pentru populaţie este 1 mSv pe un an.
3. Constrângerea de doză efectivă pentru populaţie pentru perioada post-închidere a depozitului Saligny este 0,3
mSv/an.
4. Constrângerea de doză efectivă pentru personal pentru perioada post-închidere a depozitului Saligny este 5 mSv/an.
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Dozele estimate pentru scenariile identificate în proiectul conceptual pentru expunerea lucrătorilor și populației în
perioada de control-instituțional activ post-închidere, perioada de control instituțional pasiv post-închidere și postînchidere după 300 ani sunt inferioare constrângerilor de doză stabilite 5mSv/an pentru personal și 0.3mSv/an pentru
populație.

7.7.2. DGR
Evaluarea cantitativă a impactului radiologic al DGR se va realiza în cadrul Evaluărilor de Securitate aferente fazelor de
dezvoltare a proiectului și va fi prezentată cu ocazia viitoarelor actualizări ale Strategiei Naționale.
Metodologia de evaluare a impactului asupra mediului, în cazul DGR, ia în calcul diferite tipuri de concepte de depozitare,
diverse perioade din viața instalației și diferite inventare de deșeuri radioactive de viață lungă.
Evaluarea este foarte generală, nefiind încă definit un amplasament, respectiv o rocă gazdă.
Se folosește o imagine de ansamblu a principalelor faze de activitate: pregătire amplasament, construcție, punere în
funcțiune, operare, închidere completă, cu un calendar indicativ general și o descriere generală a principalelor activități
preconizate, precum și un inventar al instalațiilor principale.
Pe plan internațional, studiile referitoare la depozitarea geologică în forajele profunde rămân marginale în comparație cu
cele referitoare la depozitarea geologică în galerii, și conceptul este considerat semnificativ mai puțin matur, atât în
ceea ce privește tehnologiile utilizate cât și al capacității științifice de a demonstra că acest sistem de depozitare este
capabil să protejeze oamenii și mediul, atât timp cât este necesar, de riscurile pe care le prezintă deșeurile radioactive.
Cu toate acestea, România va analiza multiple concepte de depozitare, urmând ca în cele din urmă să îl aleagă pe cel
care îndeplinește criteriile de selecție, privind securitatea nucleară și radiologică, în armonie cu formațiunea gazdă
nominalizată. Punerea în funcțiune a DGR va avea loc în 2055.

8. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SANATATII,
ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERA
Strategia Națională se supune prevederilor Legii nr. 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică
de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
În aprecierea probabilității apariției impactului transfrontier este necesar să se țină cont de următorii factori:
-

probabilitatea extinderii impactului asupra factorilor de mediu pe zone largi;

-

caracteristicile zonei de impact, inclusiv caracteristicile care favorizează lărgirea zonei de impact.

1. Depozitul Final de Deșeuri Slab și Mediu Active DFDSMA – amplasament favorit
În ceea ce privește Depozitul Final de Deșeuri Slab și Mediu Active DFDSMA cea mai apropiată frontieră (Bulgaria) față
de depozit se află la o distanță de aproximativ 36 km. Distațele de la amplasamentul depozitului DFDSMA la frontierele
altor țări sunt următoarele: Republica Moldova situată la o distanță de aproximativ 127 km, Ucraina la aproximativ 110
km, Ungaria la aproximativ 577 km și Serbia la aproximativ 425 km.
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Figura 14: Distanțe de la DFDSMA până la granitele cele mai apropiate

Conceptul propus pentru depozitarea definitivă a deșeurilor de slabă și medie activitate rezultate în urma operării și
dezafectării CNE Cernavodă este un depozit de suprafață cu sistem de bariere multiple, propus pe amplasamentul
Saligny (DFDSMA), respectiv în zona de excludere a centralei nucleare Cernavodă. Acest tip de depozit a fost ales după
analizarea tipurilor de deșeuri de joasă și medie activitate rezultate din operarea și dezafectarea unităților de tip CANDU
și luând în considerare instalațiile utilizate pe plan mondial pentru depozitarea acestor tipuri de deșeuri.
La depozitul definitiv DFDSMA vor fi acceptate numai acele colete cu deșeuri radioactive care sunt tratate și condiționate,
în conformitate cu criteriile de acceptare la depozitare
Mai multe detalii privind caracteristicile procesului de gestionare al deșeurilor radioactive la DFDSMA se găsesc în
capitolul “Obiective dedicate depozitării finale propuse prin Strategia Națională” din prezentul RM.
Simularea transportului contaminanților principali din deșeurile care se vor depozita la DFDSMA în straturile geologice
de sub depozit demonstrează că, datorită caracteristicilor hidrogeologice ale amplasamentului Saligny, straturile de argilă
se comportă ca o barieră naturală foarte eficientă împotriva eliberărilor de radionuclizi în acviferul principal al
amplasamentului. Radionuclizii luați în considerare în această analiză nu ajung în acvifer la concentrații mai mari decât
limitele acceptate pentru apă potabilă. Calculele au demonstrat că valorile dozelor de radiații efective posibil a fi încasate
de personalul expus profesional și de populație ca urmare a existenței depozitului sunt sub limitele impuse de CNCAN.
Proiectarea depozitului DFDSMA asigură că eliberările nu vor depăşi limitele reglementărilor aplicabile pe parcursul
etapelor operaţională şi post-închidere şi la un nivel minim rezonabil de realizat (as low as reasonably achievable –
ALARA) și ţinând cont de factorii economici şi sociali relevanţi.
Securitatea radiologică a operatorilor, populației şi mediului este asigurată în proiectarea depozitului DFDSMA prin
aplicarea strictă a principiului limitării expunerii la radiaţii. În conformitate cu acest principiu, expunerea la radiaţii
ionizante cu riscuri inacceptabile trebuie complet prevenită. În consecinţă, riscul de expunere şi dozele anticipate care
rezultă dintr-o eventuală expunere sunt indicatorii de securitate principali pentru proiectarea depozitului DFDSMA.

Căile principale de transport al contaminanţilor se regăsec reprezentați grafic în figura de mai jos.
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Figura 15: Căile potenţiale de transport al contaminanţilor

1. De la depozit la zona nesaturată; 2. De la zona nesaturată la zona saturată; 3. De la zona nesaturată la apa de
suprafaţă; 4. De la zona nesaturată la solul de suprafaţă; 5. De la zona saturată la apa subterană; 6. De la apa subterană
la apa potabilă; 7. De la apa subterană la suprafaţă; 8. De la solul de suprafaţă la aer; 9. De la apa de suprafaţă la apa
potabilă; 10. De la apa de suprafaţă la peşti; 11. De la solul de suprafaţă la apa de suprafaţă;12. De la apa de suprafaţă
la solul de suprafaţă; 13. De la solul de suprafaţă la plante;14. De la apa subterană la apa de suprafaţă;15. De la apa
de suprafaţă la aer; 16. De la plante la alimente; 17. De la plante la animale;18. De la animale la alimente;19. Apa
subterană – expunere externă; 20. Apa potabilă – expunere internă; 21. Peşte – expunere internă; 22. Aer – expunere
interna/externă; 23. Alimente – expunere internă; 24. Expunere de la sursele gamma ale depozitului.

Amplasamentul DFDSMA se află într-o zona supravegheată, de excludere a centralei nucleare Cernavodă și va
fi prevăzut prin proiect cu un sistem de protecție fizică asigurându-se astfel prevenirea accesului neautorizat al populației
în interiorul depozitului pe perioada operării.
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Figura 16:Localizarea amplasamentului DFDSMA

Figura de mai jos ilustrează localizarea arealelor sensibile aflate în zona de influență de 30 km a CNE
Cernavodă, precum și sectoarele și limitele zonelor de securitate, pentru a permite aprecierea orientării și a distanțelor
în raport cu platforma CNE Cernavodă.
În context transfrontalier, se poate observa că monitorizarea factorilor de mediu pe o rază de de 30 km, poate
da asigurari că se va identifica din timp orice situație de poluare accidentală și că tările învecinate cu România nu vor fi
afectate.

Figura 17: Areale sensibile - localități, arii protejate – din zona de influență a CNE-Cernavodă
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Areale sensibile-localități, arii protejate din zona de influență a CNE-Cernavodă
În jurul CNE Cernavodă s-a stabilit o zonă de excludere pe o rază de 1 km. De asemenea, a fost definită o zonă de
populație redusă, cu raza de 2 km în jurul reactoarelor CNE Cernavodă. Definirea zonei de excludere și a zonei de
populație redusă se bazează pe analizele de securitate nucleară, având ca scop limitarea potențialelor consecințe în
eventualitatea unui accident pe platforma CNE Cernavoda.
Cele mai apropiate localități din zona de influență a CNECernavodă sunt orașul Cernavodă situat la cca 1,6 km NV față
de platforma CNE-Cernavodă și satul Ștefan cel Mare situat la cca 2 km SE de CNE-Cernavodă.
Analizând distribuția populației în zona cuprinsă între 30 si 100 km, se constată că cel mai aglomerat sector este ESE și
cuprinde orașul Constanța, la aproximativ 60 km de amplasamentul DFDSMA, care are o populație actuală de peste
330.000 de locuitori.
Alegerea amplasamentului DFDMSA permite implementarea efectivă a planurilor de răspuns la urgență, inclusiv a
măsurilor pentru evacuarea populației din vecinătatea DFDSMA.
Cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar sunt ROSPA0039 Dunăre - Ostroave la aproximativ 1,8
km de centrală si ROSCI0022 Canaralele Dunării la aproximitiv 2,2 km până la platforma CNE Cernavodă si DFDSMA.
Hidrologia amplasamentului
Fluviul Dunărea – Braţul Dunărea Veche, Canalul Dunăre-Marea Neagră, balta Tibrin şi râul Tibrin sunt apele de
suprafaţă cu caracter permanent, din apropierea aplasamentului Saligny.
Amplasamentul Saligny este mărginit pe laturile de vest şi de sud de Fluviul Dunărea şi Canalul Dunăre Marea Neagră.
Dunărea Veche se află la cca. 4 km de amplasamentul Saligny, sensul său de curgere în aceasta zonă fiind de la Sud
spre Nord.
Fluviul Dunărea are cel mai important rol în hidrogeologia amplasamentului Saligny datorită conexiunii sale directe cu
principalul acvifer al zonei Cernavodă, acviferul Berriasian-Valanginian, a cărui dinamică este dată de variaţiile cotei
fluviului.
Conform Planului de management actualizat al fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului hidrografic Dobrogea și apelor
costiere zona amplasamentului depozitului DFDSMA aparţine corpului apelor freatice Platforma Valahă cod RODL06.
La nivelul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral toate corpurile de apă subterană au fost monitorizate chimic
printr-un număr de 105 puncte de monitorizare, din care: 44 sunt foraje hidrogeologice de observaţie pentru acviferul
freatic (dintre care 11 aparțin terților și 33 sunt foraje din retea hidrogeologica națională), 54 foraje de adâncime (dintre
care 41 aparțin terților și 13 sunt foraje din rețea hidrogeologică națională) și 7 izvoare.
În cazul corpurilor de apă transfrontaliere, elementele şi frecvenţa de monitorizare a forajelor situate în apropierea
graniţei este cea stabilită prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte.
Distribuția rețelei de monitorizare chimică a corpurilor de apă subterane este prezentată în figura de mai jos.
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Figura 18: Rețeaua de monitorizare chimică a corpurilor de apă subterane (prelucrare GIS consultant RM)
(sursa: PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAȚIULUI HIDROGRAFIC DOBROGEA ȘI
APELOR COSTIERE)

Conform Planului de management actualizat al fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului hidrografic Dobrogea și apelor
costiere starea cantitativă şi chimică pentru corpul de apă subterană RODL06 Platforma Valahă este bună.
Acviferul de adâncime Jurasic superior –Cretacic inferior corespunde corpului de ape subterane RODL 06, transfrontier
cu Bulgaria.
Corpul este transfrontalier, formaţiunile calcaroase barremian-jurasice continuându-se în Bulgaria în lungul
întregii graniţe cu această ţară. Mai mult decât atât, modelul conceptual stabilit, pentru acviferul barremian–
jurasic în urma unor studii detaliate hidrogeologice şi prin izotopi de mediu fixează zona de alimentare prin aflux
dinspre Bulgaria, prin jumătatea vestică a graniţei (spre Dunăre) cu această ţară.
Acviferul de adâncime – dar parţial şi cu nivel liber (sectorul adiacent Dunării) - este cantonat în formaţiuni calcaroase şi
dolomitice jurasice şi barremiene, uneori fracturate şi carstificate, cu extindere regională (aprox. 4500 km 2) în întreaga
Dobroge de Sud. Valorile reale17 ale transmisivităţilor acviferului Jurasic superior – Cretacic inferior sunt de la câteva
sute de m2/zi şi până la mai mult de 100000 m2/zi iar debitele variază între 5 şi 150 l/s pentru denivelări de câţiva metrii.
Având în vedere valorile coeficientului de înmagazinare (10-3 – 10-4) şi ordinul de mărime al denivelărilor la care
funcţionează puţurile, rezultă că participarea resurselor elastice la compensarea debitelor exploatate este puţin
semnificativă.
Gradienţii hidraulici au valori mici, variind zonal dar şi temporal între 0,00004 şi 0,0012. Nivelul piezometric al apelor din
acest acvifer este în general ascensional. În partea sud - vestică a regiunii nivelul poate fi considerat liber iar în zona
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Tatlageac – Costineşti devine artezian. Acviferul inferior este alimentat în cea mai mare parte dinspre sud, de pe teritoriul
Bulgariei din Podişul Prebalcanic şi, în mai mică măsură dinspre vest, din Câmpia Română. De asemenea, acviferul
inferior este alimentat parţial prin drenanţă descendentă şi din acviferul sarmaţian, direct sau prin intermediul complexului
acvitard.
În continuare este prezentată Harta piezometrică elaborată prin modelare în cadrul proiectului comun cu Bulgaria
PHARE CBC project “Integrated Management of Transboundary Groundwater between Bulgaria and Romania in
Dobrudja/Dobrogea Area 200718 .

Figura 19:Harta piezometrică a acviferului inferior (barremin- jurasic) (a) (2007)
Sursa: ANEXE PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT
AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAȚIULUI HIDROGRAFIC DOBROGEA ȘI APELOR COSTIERE

Infiltraţia eficace în întreaga Dobroge de Sud este evaluată la 60 – 90 mm coloană de apă pe an, dar aceasta are o
semnificaţie pentru corpul de apă numai în zonele unde acviferul are nivel liber. Aceste caracteristici conjugate fac ca
gradul de protecţie globală de la suprafaţă să fie, în general, foarte bun (clasa PVG).

18

http://www.rowater.ro/dadobrogea/Planul%20de%20Management%20Bazinal/Plan%20de%20Management%20actualizat%20al%20Fluviului%20
Dunarea,%20Deltei%20Dunarii,%20SH%20Dobrogea%20si%20Apelor%20Costiere%2020162021/ABADL%20Planul%20de%20Management%20%20actualizat%20ANEXE.pdf
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Figura 20:Modelul hidrogeologic conceptual al acviferului inferior (1996)
Sursa: ANEXE PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT
AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAȚIULUI HIDROGRAFIC DOBROGEA ȘI APELOR COSTIERE

Direcţia principală de curgere este sud-nord, iar în vecinătatea faliei etanşe Capidava-Ovidiu devine vest-est,
zona de descărcare fiind constituită de Marea Neagră prin intermediul Lacului Siutghiol.19
Din punct de vedere al tipologiei hidrochimice apele acestui imens corp de apă sunt foarte variate; ele merg de la
bicarbonatate la bicarbonatat-clorurate şi la clorurate.
Astfel, spre zona de realimentare (Gârliţa, Băneasa, Dobromiru), apa este puternic bicarbonatată, ea având aceleaşi
caracteristici şi în zona central-sudică (Negru Vodă) şi chiar spre interiorul Dobrogei de Sud (Adamclisi, Alimanu), deşi
în mod mai atenuat.
În zona nesaturată, mişcarea laterală preferenţială a apei este plasată la limita dintre o rocă mai permeabilă aplasată
deasupra uneia mai puţin permeabile.
Astfel, prin proiectul DFDSMA propus prin Strategia Natională se estimează că nu există un impact asupra
corpului de apă transfrontalier RODL06 Platforma Valahă.
În plus, menționăm că acest corp de apă subterană este în stare chimică și cantitativă bună, ca urmare a evaluării
efectuate în conformitate cu cerințele Directivei Cadru Apă. Acest acvifer, conform caracterizării realizate de
Institutul National de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, are o protecție globală bună, direcția de curgere a
acestuia fiind de la sud spre nord, excepție făcând zona de NW (zona Cernavodă), unde direcția de curgere a apei
devine SSW-NNW.

Hidrogeologia amplasamentului

19

Sursa:
http://www.rowater.ro/dadobrogea/Planul%20de%20Management%20Bazinal/Plan%20de%20Management%20act
ualizat%20al%20Fluviului%20Dunarea,%20Deltei%20Dunarii,%20SH%20Dobrogea%20si%20Apelor%20Costiere%202
016-2021/ABADL%20Planul%20de%20Management%20%20actualizat%20ANEXE.pdf
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Formațiunile geologice din zonă nu permit o mișcare a apei potențial contaminate în direcția Centralei Nuclear
Electrică și a satului Saligny.
Circulaţia apei în interiorul formaţiunilor geologice se face diferit, în funcţie de poziţionarea straturilor geologice în zona
nesaturată sau în zona saturată. În zona nesaturată curgerea apei este determinată de energia potenţială gravitaţională
iar în zona saturată de gradientul hidraulic determinat de nivele piezometrice ale acviferelor.
În zona nesaturată un rol important în determinarea direcției circulaţiei apei îl are paleomorfologia formaţiunilor.
Apele curg lateral în mod preferenţial la nivelul limitelor dintre formaţiunile permeabile şi mai puţin permeabile urmând
paleomorfologia.
Zona nesaturată este situată între suprafaţa morfologică şi nivelul piezometric/hidrostatic al acviferelor. Dezvoltarea
zonei nesaturate depinde de caracteristicile geomorfologice ale amplasamentului şi de nivelele piezometrice ale
acviferelor.
Acviferul Berriasian – Valanginian este în contact hidraulic direct cu fluviul Dunărea și canalul Dunăre-Marea Neagră.
În cazul în care Dunărea are un nivel ridicat (la debit mare), ea reîncarcă direct acviferul Berriasian-Valanginian la cel
puţin câteva sute de metri distanţă. Relaţia normală dintre acvifer și Dunăre în zona amplasamentului Saligny este cea
de descărcare a acviferului în Dunăre.
Condiţiile la limită sunt date de către nivelele apelor de suprafaţă (a se vedea fig. de mai jos). Nivelele Văii Cişmelei sunt
aproximativ constante la 17 m deasupra Mării Negre. Nivelul Dunării variază în funcţie de debit, între 5 şi 12 m deasupra
nivelului Mării Negre. În programul de monitorizare pre-operaţional, condiţiile la limită vor fi monitorizate riguros cu
dispozitive multisenzoriale.

Figura 21:Amplasamentul Saligny – Modelul Hidrogeologic
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sursa: Raport de evaluare a securităţii radiologice pentru amplasarea unui depozit de suprafaţă de deşeuri
radioactive la Saligny

În figura de mai sus este prezentată o secţiune longitudinală prin Dealul Cristian şi prin celulele depozitului. Această
secţiune evidenţiază faptul că grosimea loessului creşte de la NV la SE şi astfel primele celule ale depozitului vor fi
plasate în zona în care loessul (Unitatea A) are cea mai mare grosime. Aceeaşi figură evidenţiază faptul că panta la
baza loessului (Unitatea A) este de asemenea, de la NV la SE şi că argila roşie (unitatea B) este mai groasă în partea
de SE. Sub celulele depozitului formaţiunile Apţiene (unitate C) şi depozitele carbonatice de vârstă BerriasianVallanginian (unitatea D) se afundă în direcţia NV-SE.
În conformitate cu dezvoltarea formaţiunilor geologice şi cu nivelul piezometric al acviferului Berriasian, zona nesaturată
din apropierea Centralei Nuclear Electrica se dezvoltă mai puţin în loess şi mai mult în formaţiunile Apţiene decât în
partea de SE unde zona nesaturată se dezvoltă mai mult în loess şi mai puţin în formaţiunile Apţiene. În conformitate cu
dezvoltarea limitei loess argilei roşie, apele potenţial contaminate pot fi drenate în lateral în spre SE (unde argila roşie
este mai groasă). Secţiunea transversală prezentată în figura de mai sus subliniază faptul că aspectul
formaţiunilor geologice nu permite o mişcare laterală a apei potenţial contaminate în direcţia Centralei Nuclear
Electrica - Cernavodă şi a satului Saligny.
De asemenea, în figura de mai sus, este prezentată o secţiune transversală prin Dealul Cristian şi prin primele celule
ale depozitului. Această figură pune în evidenţă faptul că argila roşie are cea mai mare grosime în zona celulelor şi
dispare în zona de umplutură. Deoarece în această zonă (de umplutură) infiltrarea este cea mai mare şi argila roşie
dispare, nivelul piezometric al acviferului Apţian are cotele cele mai ridicate. Gradientul hidraulic din această secţiune
indică faptul că direcţia de curgere în acviferele Apţiene este de la Valea Cişmelei spre zona celulelor de depozitare.

Conform celor de mai sus, construcția geologică din zonă este favorabilă limitării potențialilor poluanți și nu
se prevede un impact transfrontalier asupra apei.
Căile hidrogeologice de deplasare a radionuclizilor
Conform Raportului de evaluare a securităţii radiologice pentru amplasarea unui depozit de suprafaţă de deşeuri
radioactive la Saligny harta cu căile temporare a apei posibil contaminate, plasate la baza loessului este prezentată în
figura de mai jos. Această hartă paleomorfologică arată că posibilele căi laterale de curgere a apelor potenţial
contaminate sunt în direcţia Văii Cişmelei şi a poligonului militar.
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Figura 22:. Harta cu căi temporare de deplasare a apelor posibil contaminateplasate la baza loessului
(sursa: Raport de evaluare a securităţii radiologice pentru amplasarea unui depozit de suprafaţă de deşeuri
radioactive de la Saligny)

O hartă cu căi temporare a apei posibil contaminate plasată la partea de bazală a argilei roşii este prezentată în figura
de mai jos. Harta arată faptul că apa poate curge lateral numai în direcţia Văii Cişmelei. O altă cale de circulaţie pentru
apele posibil contaminate poate fi zona de depresiune din vestul depozitului, de unde apa va fi drenată pe verticală.
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Figura 23: Harta căilor temporare de deplasare a apelor posibil contaminateplasate la baza argilei roşii
(sursa: Raport de evaluare a securităţii radiologice pentru amplasarea unui depozit de suprafaţă de deşeuri
radioactive de la Saligny)

Scenariul de referință al proiectului DFDSMA prezintă calculul dozelor pentru operatori pentru diferite operații de
depozitare considerând timpul definit pentru fiecare operație, numărul de operatori necesari și numărul de module de
depozitare pe an.
Debitele de doză efectivă sunt calculate ca doză de contact și pentru distanțele prezentate în scene pentru fiecare caz
individual. Doza este estimată pentru:



personalul depozitului în timpul perioadei operaționale.
Populația, la gardul depozitului – 25 m.

Rezultatele din Raportul de evaluare a securității radiologice pentru amplasarea depozitului de suprafață de deșeuri
radioactive de la Saligny prezintă dozele pentru operatori, pentru diferite operații de depozitare, considerând timpul
76

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA
ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A DEŞEURILOR RADIOACTIVE
alocat pentru fiecare operație, numărul operatorilor necesari și numărul modulelor de depozitare(MD) pe an, ca și doză
pentru populație la gardul depozitului DFDSMA.

Până în prezent în baza studiilor deținute de ANDR, s-a constatat că dozele calculate pentru lucrători şi
populație, sunt sub constrângerile de doză stabilite, atât pentru scenariul de referinţă cât şi pentru scenariile
alternative de amplasare și operarere a DFDSMA. În procesul de analiză , s-au studiat exhaustiv aproximativ 15
scenarii prin implementarea și aplicarea,diferitelor coduri de calculator şi modele analitice.
Analiza evenimentelor/incidentelor interne luate în considerare în evaluarea preliminară de securitate (ex. căderea unui
modul de depozitare de la diferite înălțimi, degajare de gaz – posibila generare de gaze radioactive ieșite din deșeuri ,
defectarea barierelor (modulul de depozitare, celula și sistem de drenaj), a evenimentelor externe aplicabile identificate
pentru împrejurimile amplasamentului Saligny (ex. cutremur, inundație, incendiu provocat de surse naturale, evenimente
cauzate de fenomene meteorologice severe, evenimente cauzate de acțiunile umane în apropierea depozitului:
Activitătile industriale, Activitătile de transport din apropierea depozitului), au arătat că nu se asteaptă aspecte
semnificative de mediu mai departe de gardul depozitului care se estimeaza la circa 25 m de zona celulelor de
depozitare.
Se estimează un impact transfrontalier nesemnificativ al depozitului datorat distanței față de granițele țării a depozitului
final de deșeuri slab și mediu active DFDSMA și pe baza următoarelor aspecte din evaluarea preliminară de securitate:





Conform valorilor multianuale privind temperatura și direcțiilor predominante analizate ale vântului nu se
așteaptă un impact transfrontalier asupra componentei de mediu aer.
Construcția geologică din zonă este favorabilă limitării potențialilor poluanți si nu se prevede un impact
transfrontalier asupra apei. Astfel, prin proiectul DFDSMA propus prin Strategia Natională se estimează că nu
va exista un impact asupra corpului de apă transfrontalier RODL06 Platforma Valahă;
În scenariile de expunere a populației analizate în cadrul evaluării de securitate preliminare aferente stadiului
de amplasare a DFDSMA nu se depașesc constrângerile de doză stabilite prin reglementări, pentru persoana
expusă din grupul critic expus considerat în zona de impact a depozitului.

Monitorizare depozitului de suprafață DFDSMA
Indicatorii de monitorizare a efectelor implementării Strategiei Naționale asupra mediului sunt prezentați în tabelul
Programul de monitorizare din capitolul 11 a prezentului raport.
Raportul de evaluare a securității radiologice pentru amplasarea depozitului de suprafață DFDSMA include de asemenea
un plan de monitorizare care include zonele de unde se vor preleva probe. Pentru atmosferă vor fi monitorizate două
locaţii: una pe amplasament şi alta pentru control, la 1 km distanță față de amplasament. Locaţia de prelevare a probelor
va coincide cu staţia meteorologică instalată în partea de nord a amplasamentului.
La locaţia de prelevare de pe amplasament, monitorizarea va continua în timpul stadiilor operaţional şi de inchidere. De
aceea, poziția sa trebuie aleasă ținând cont de locațiile viitoare ale instalațiilor.
Pentru monitorizarea Apelor de suprafaţă şi aluviunile, punctele pentru prelevarea probelor din apele de suprafaţă
şi din sedimente vor fi la Dunăre, Canalul Dunăre – Marea Neagră şi Valea Cişmelei, și vor fi aceleaşi locaţii ca şi cele
unde se efectuează măsurarea debitului apei, a nivelului apei şi prelevarea pentru chimia apei.
În vederea monitorizării apei în porii zonei nesaturate din straturile geologice instalarea unui lizimetru cu absorbţie
în partea superioară va permite eşantionarea apei în cei 2-3 metri superiori ai mediului geologic.
Forajul FS 20 va fi echipat în mod special cu filtre la limita geologică dintre loess şi argila roşie, cu scopul de a obţine
apa care este posibil să apară în mod sezonier . Acest foraj a fost ales deoarece apa din el are o cantitate foarte scazuta
de soluție dizolvată total şi o cantitate mare de amoniu, indicatori de mișcare rapidă a apei. Acest foraj echipat special
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va verifica existenta unei limite laterale a fluxului între loess şi argila roşie.( a se vedea figura din capitolul 11 Locațiile
punctelor de eșantionare pentru monitorizarea radioactivităţii de fond).
Apa subterană a zonei saturate
Forajul ales pentru monitorizarea fondului radiologic va fi unul din cele implicate în monitorizea nivelului şi chimiei apei
subterane. Pentru acviferul Berriasian au fost selectate forajele PH03 şi PH06, pentru acviferul Aptian PH02, pentru
Santonian PH05 şi pentru Eocen FS10.
Solul şi sedimentele aluvionare
Conform IAEA, probele de sol trebuie prelevate în patru puncte la periferia amplasamentului, Într-un punct din mijlocul
structurilor depozitului; În aceleași locații în care sunt prelevate probele de vegetație şi aer, O stație de prelevare
suplimentară trebuie stabilită la distanţă de amplasament, ca un punct de control îndepărtat.
Sedimentele aluvionare trebuie prelevate în aceleași locații cu apele de suprafață.
Mediul biotic
Locațiile pentru monitorizarea biotei trebuie să fie la distanță nu mai mare de 25 km.

În ceea ce privește impactul cumulat, amplasamentul DFDSMA se află într-o zona supravegheată, respectiv în zona
de excludere a centralei nucleare Cernavodă și va fi prevăzut prin proiect cu un sistem de protecție fizică corespunzător
asigurându-se prevenirea accesului neautorizat al populației în interiorul depozitului pe perioada operării.
Datorita distanței amplasamentului DFDSMA față de amplasamentul CNE Cernavodă se estimează un impact radiologic
cumulat nesemnificativ al DFDSMA și al instalațiilor de pe amplasamentul CNE Cernavodă asupra populației. În
consecință, în context transfrontalier se estimează un impact radiologic cumulat nesemnificativ.

2. Depozitul Geologic de Adâncime (DGR)
Privitor la investiția Depozitul Geologic de Adâncime (DGR), Strategia Natională nu stabilește tipul de formațiune gazdă
pentru depozitarea geologică și nici amplasamentul depozitului.
Dezvoltarea proiectului (care presupune fazele de selectare a amplasamentului, proiectare şi construcţi), operarea şi
închiderea unui depozit geologic sunt activităţi ce se vor întinde pe câteva zeci de ani. Planificarea programului de
depozitare geologică necesită o abordare etapizată, care presupune parcurgerea următorilor paşi:
• Acumularea sistematică a datelor ştiinţifice şi tehnice necesare;
• Evaluarea amplasamentelor posibile;
• Dezvoltarea conceptelor de depozitare;
• Studii iterative pentru design şi evaluări de securitate, folosind informaţii din ce în ce mai realiste, rezultate atât
în urma activităţilor de investigare şi caracterizare a amplasamentului, cât şi a rafinării studiilor de cercetare a
comportării barierelor inginereşti în condiţiile specifice depozitului;
• Revizii tehnice şi ale organismului de reglementare;
• Consultări publice;
• Decizii politice.
În România, soluția tehnică adoptată pentru depozitarea combustibilul nuclear uzat într-o instalaţie fără intenţia
recuperării acestuia, este amplasarea combustibilului nuclear uzat într-un depozit naţional geologic de adâncime,
construit în roci sedimentare sau cristaline.
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Roca gazdă și sistemul de bariere inginerești ale unui depozit geologic de adâncime au rolul să maximizeze izolarea pe
termen lung și în condiții de siguranță și securitate nucleară a deșeurilor radioactive de viață lungă, precum și a
combustibului nuclear uzat. Selectarea amplasamentului, proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, exploatarea şi
inchiderea depozitului se vor realiza astfel încât să asigure, cu un nivel ridicat de încredere, reţinerea, şi izolarea
radioactivităţii pe o perioadă de timp corespunzătoare riscului asociat acesteia. Securitatea radiologică a depozitului
geologic de adâncime va fi asigurată prin utilizarea barierelor inginereşti şi naturale multiple. Performanţa în ansamblu a
depozitului nu va depinde exclusiv de o singură funcţie de securitate, conform principiului de protecţie în adâncime.
Securitatea radiologică a instalației de depozitare după închidere va fi asigurată de elemente pasive de securitate.
În funcție de fazele de dezvoltare ale proiectului, se vor elabora documentații de securitate radiologică în conformitate
cu normele specifice CNCAN și care vor reprezint referințe și pentru evaluarea impactului asupra mediului. Documentația
de securitate, alături de Raportul de Evaluare a impactului asupra mediului al proiectului DGR vor oferi elementele de
bază pentru deciziile viitoare pentru implementare.

Impactul asupra biodiversității
În ceea ce privește impactul asupra biodiversității, singurele state învecinate unde sunt prezente situri Natura 2000 sunt
Bulgaria şi Serbia. Pe Dunăre sunt desemnate 16 SCI-uri, 7 SPA-uri şi alte 6 arii naturale protejate de interes național.
12 SCI-uri, 10 SPA-uri şi alte 21 arii naturale protejate de interes național de pe teritoriul bulgar sunt localizate la mai
puţin de 1 km de șenalul navigabil al Dunării. De asemenea, Parcul Naţional Djerdap din Serbia este situat în apropiere
de granița cu România.
Pe teritoriile Ungariei, Ucrainei sau Republicii Moldova nu au fost identificate arii naturale protejate în apropierea
granițelor cu România care ar putea fi afectate de implementarea proiectelor subsecvente Strategiei.
La această fază, se poate concluziona că Strategia Națională nu va avea un impact negativ asupra biodiversității sau a
altor arii naturale protejate în context transfrontalier.

Proiectele propuse DFDSMA și DGR vor fi implementate doar după parcurgerea pentru fiecare dintre acestea a
procedurilor specifice de mediu în conformitate cu Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
transpusă în legislația natională prin Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului, precum si în conformitate OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare (ce transpune
Directiva 92/43/CEE), în cazurile în care acestea ar putea avea un impact asupra siturilor Natura 2000 .
Distanța față de granița țării a depozitului final de deșeuri slab și mediu active DFDSMA planificat prin Strategia
Națională, asigură că nu va trebui luat în calcul un impact asupra mediului, inclusiv asupra sănătății umane în context
transfrontalier.
În procesul de implementare al proiectelor propuse prin Strategia Naționala, statele interesate vor fi notificate în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) cu privire la rezultatele evaluărilor posibilelor efecte
transfrontaliere, raza de impact și magnitudinea acestora .
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9. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA CÂT DE COMPLET
POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
Hotărârea de Guvern 1076/2004 prevede stabilirea de „măsuri de prevenire, reducere şi compensare a efectelor
semnificative asupra mediului rezultate în urma implementării planului”.
Prin Strategia Natională sunt stabilite măsuri planificate pentru gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive și a
combustibilului nuclear uzat pentru :


îmbunătățirea activităților de predepozitare a deșeurilor radioactive LILW-SL





gestionarea deșeurilor radioactive LILW-LL
gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat
depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive instituționale LILW-SL

Măsurile planificate prin Strategia Națională sunt în concordanță cu recomandările Directivei 70/2011, și cu principiile
generale care stau la baza gestionării în siguranță a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv a
depozitării definitive a acestora:
-

-

-

aplicarea celor mai bune tehnici și tehnologii existente, fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru
generațiile viitoare și luându-se în considerare posibilele efecte transfrontaliere;
gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive în condiții de siguranță,
inclusiv pe termen lung, cu caracteristici de siguranță pasivă, respectiv componente de siguranță care nu
necesită surse externe de acțiune mecanică, umană sau de energie electrică;
dezafectarea instalațiilor nucleare și depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor
radioactive ar trebui să fie puse în aplicare cât mai curând posibil după oprirea definitivă, luând în
considerare factorii economici și sociali, astfel încât să nu fie impuse obligații excesive asupra generațiilor
viitoare;
utilizarea activităților de cercetare, dezvoltare și demonstrare în vederea punerii în aplicare a soluțiilor de
gestionare în siguranţă a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive;
returnarea combustibilului nuclear uzat în țara de origine;
monitorizarea radiologică a depozitelor în timpul fazei de închidere, precum și pentru perioada postînchidere;
optimizarea transportului combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

Ținând cont de obiectivele de mediu stabilite în secţiunea 6.5. și de potențialul impact asupra factorilor de mediu şi a
sănătăţii umane ca urmare a implementării Strategiei Naționale, în tabelul de mai jos sunt descrise măsurile propuse
pentru a preveni şi reduce efectele negative semnificative.
Tabel 6: Măsuri pentru prevenirea/reducerea potențialului impact asupra mediului și sănătății umane

Măsura
Sol
O1

Limitarea poluării solului și a degradării suprafețelor de sol ca urmare a activităților desfășurate în
etapele de implementare a Strategiei

M1

Reducerea și prevenirea poluării și degradării solurilor

M2

Monitorizarea permanentă a stării tehnice a depozitelor ( hidroizolații, infiltrații).

M3

Asigurarea unui management corespunzător al deșeurilor neradioactive

M4

Monitorizarea radioactivității solului și vegetației

Apă
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O2

Protecția calității apelor subterane și de suprafață și măsuri speciale de securitate nucleară pentru
protecție împotriva poluării radioactive

M5

Respectarea condițiilor privind evacuarea apelor uzate stabilite prin legislația în vigoare

M6

Monitorizarea permanentă a calității apelor subterane

O3

Protecția calității apei potabile

M7

Monitorizarea microbiologică și fizico-chimică a calității apei potabile

Aer
O4

Menţinerea calităţii aerului înconjurător

M8

Utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare având tehnologii performante privind consumurile și
emisiile de poluanți, precum şi întreținerea corespunzătoare a motoarelor, în vederea reducerii emisiilor de
poluanţi generați de acestea

M9

Supravegherea radioactivității aerului

M10

Analizarea depunerilor atmosferice în funcție de situația concretă, uscate sau umede, și în funcție de tipul de
izotop, care depășesc limitele admisibile stabilite prin legislația în vigoare.

O5

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

M11

Adaptarea soluţiilor de proiectare a depozitelor cu considerarea aspectelor privind schimbările climatice

M12

Optimizarea transportului deșeurilor radioactive luând în considerare cerințele legale privind asigurarea
securității radiologice a activității de transport

Biodiversitate
O6

Menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor de floră și faună sălbatică

M13

Evitarea realizării lucrărilor propuse în Strategia Națională în cadrul unor arii naturale protejate

M14

Zonele posibil a fi afectate temporar de lucrări vor fi strict delimitate în teren, pentru a preveni deteriorarea
suprafeţelor învecinate

M15

Vehiculele care transportă materiale de construcţie şi utilajele din şantier vor folosi pentru deplasare numai
drumurile de exploatare existente.

M16

Implementarea proiectelor cu luarea în considerare a riscurilor de mediu (prevenirea şi diminuarea efectelor
inundaţiilor, riscului seismic, secetei, protejarea habitatelor de efectele schimbărilor climatice)

Peisaj
O7

Integrarea armonioasă a obiectivelor proiectului în peisajul existent

M17

Interzicerea realizării de construcţii care, prin funcţiune, configuraţie arhitecturală sau amplasament, compromit
aspectul general al zonei

Așezări umane și sănătatea populației
O8

Protejarea cetățenilor de riscurile care amenință sănătatea și bunăstarea lor prin dezvoltarea
capacității de reacție față de aceste riscuri

M18

Diminunarea apariției pericolului expunerii la doze de radiaţie în măsură a afecta starea de sănătate prin
supravegherea calității factorilor de mediu și a depozitului de deșeuri

M19

Controlul riguros al riscurilor de contaminare și o mai bună gestionare a depozitării definitive, printr-un
management adaptat
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M20

Modernizarea continuă a rețelei de telemetrie pentru monitorizarea radiologică, pentru ca întreținerea Sistemului
Național de Alertă pentru Apărarea Împotriva Accidentelor Nucleare şi monitorizarea continuă a situației
radiațiilor să fie asigurate și pe termen lung în zona facilităților prezente în Programul Național

M21

Supravegherea expunerii profesionale pentru factorii de risc specifici

M22

Supravegherea stării de sănătate a populației în relație cu expunerea la radiații ionizante *)

M23

Raportarea promptă a oricărui eveniment asimilabil cu poluarea accidentală, orice creștere semnificativă a
contaminării mediului detectată

M24

Se vor întocmi și respecta prevederile din Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru
intervenție în caz de poluări accidentale

O9

Conștientizarea populației asupra beneficiilor depozitării din punct de vedere a problematicii de mediu,
a cerințelor de securitate nucleară

M25

Campanii periodice de informare a populaţiei privind beneficiile depozitării definitive din punct de vedere a
problematicii de mediu, în vederea obținerii acceptanței publice

*) Realizat anual de INSP în cadrul Programului naţional II al Ministerului Sănătății privind sănătatea în relație cu factorii
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTEI ALESE ȘI O
DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE
DIFICULTATI ÎNTÂMPINATE ÎN PRELUCRAREA INFORMATIILOR CERUTE
10.1.

Alternativele Strategiei Naționale

Strategia Națională se bazează pe un Scenariu de referință – Varianta aleasă, care ia în considerare deciziile
de planificare actuale și ipoteze actuale pentru cantitățile de combustibil nuclear uzat și deșeuri radioactive, estimate
a fi generate, precum și modul în care acestea pot fi gestionate.
A fost utilizat un set de Scenarii alternative pentru a evalua modul în care Strategia Naţională este capabilă să
răspundă diferitelor decizii, planuri şi ipoteze. Scenariile alternative avute în vedere sunt:
a) Întârzierea disponibilităţii depozitului geologic, timp de cel puţin 50 de ani, ceea ce va conduce la extinderea
cerinţelor privind depozitarea intermediară a combustibilului uzat şi a LILW-LL.
b) Extinderea DNDR IFIN-HH, ceea ce micșorează volumul de deșeuri radioactive depozitat în DFDSMA.
S-au analizat 3 scenarii din care 2 scenarii alternative și unul de referință – varianta aleasă, pentru a evalua modul în
care inventarul, calendarul și costurile aferente Programului Național s-ar putea schimba în cazul în care se iau decizii
de planificare diferite, astfel:
Scenariul alternativ 1 : Întârzierea intrării în funcţiune a depozitului geologic
Scenariul alternativ 2: Extinderea DNDR IFIN-HH
Varianta 1 (Scenariul de referință din Strategia Națională)
Acest scenariu pleacă de la următoarele considerente:
a)

Operarea, retehnologizarea și dezafectarea Unităților U1 și U2 de la CNE Cernavodă.

Se estimează că durata minimă de implementare a proiectelor de retehnologizare este de doi ani per unitate și
că în urma retehnologizării, fiecare unitate va funcționa în condiții de siguranță, conform parametrilor de proiect, pentru
încă un ciclu de viață (25 de ani). Fiecare unitate de la CNE Cernavodă își va încheia perioada de operare comercială
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după 52 de ani de la punerea în funcțiune (50 de ani de operare, plus 2 ani pentru retehnologizare). Unitatea 1 va fi
oprită definitiv în vederea dezafectării în 2049, Unitatea 2 în 2059;
b)
Unitățile U3 și U4, aflate în conservare la CNE Cernavodă, vor deveni operaționale conform Strategiei
Energetice a României. Aceste unități vor fi, de asemenea, retehnologizate în viitor, pentru a prelungi durata lor de
operare pentru încă un ciclu de viață (25 de ani) ;
c)

Operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice deținute de RATEN;

d)

Operarea și dezafectarea instalațiilor radiologice deținute de IFIN-HH;

e)

Operarea și /sau dezafectarea instalații radiologice deținute de micii titulari de autorizație din domeniu:

i. Unități din industrie care utilizează echipamente cu surse de radiații sau generatoare de radiații
ionizante;
ii. Unități din cercetare/învățământ care utilizează echipamente și instalații cu surse radioactive sau
generatoare de radiații ionizante;
iii. Unități care desfășoară activități de utilizare, producere, import/export a surselor mici de radiații sau
generatori de radiații ionizante;
Acest scenariu propune o serie de Concepte, planuri și soluții tehnice pentru gestionarea în siguranță
a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, de la generare până la depozitarea definitivă, după
cum urmează:
a) Deșeurile radioactive de activitate joasă și medie de viață scurtă (LILW-SL), generate din operarea,
retehnologizarea și dezafectarea Unităților nucleare de la CNE Cernavodă vor fi depozitate definitiv în DFDSMA.
Activitățile vizând amplasarea și construcția acestui depozit vor fi planificate astfel încât instalația să devină operațională
în anul 2028. Până la punerea în funcțiune a DFDSMA, deșeurile radioactive LILW-SL vor fi depozitate intermediar în
instalații dedicate, pe amplasamentul CNE Cernavodă;
b) În prezent combustibilul nuclear uzat este considerat deșeu și va fi depozitat definitiv într-un depozit geologic
de adâncime, împreună cu deșeurile radioactive de activitate joasă și medie de viață lungă (LILW-LL). Activitățile vizând
amplasarea și construcția acestui depozit vor fi planificate astfel încât instalația să devină operaționala în anul 2055.
Până la punerea în funcțiune a depozitului geologic de adâncime, atât combustibilul nuclear uzat cât și deșeurile
radioactive LILW-LL vor fi depozitate intermediar în instalații dedicate.
c) Deșeurile radioactive LILW-SL generate din operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice din
afara ciclului combustibilului nuclear (cercetare, medicină, industrie, agricultură și alte domenii de interes socioeconomic), vor fi depozitate definitiv în DNDR IFIN-HH Băița Bihor, până la închiderea acestuia. După închiderea DNDR
IFIN-HH de la Băița Bihor deșeurile radioactive LILW-SL instituționale care respecta cerințele de depozitare la suprafață,
vor fi depozitate la DFDSMA;
d) Deșeurile radioactive LILW-LL și deșeurile radioactive considerate problematice (grafit iradiat, aluminiu,
beriliu etc.), generate în urma operării și dezafectării reactoarelor de cercetare (TRIGA și VVR-S), precum și sursele
uzate închise, care conțin radionuclizi de viață lungă provenite din activități din afara ciclului combustibil, vor fi depozitate
definitiv în depozitul geologic de adâncime; până când acesta va fi operațional, ele vor fi depozitate intermediar pe
amplasamentele IFIN-HH și RATEN ICN;
e) Combustibilul nuclear uzat generat de reactorii TRIGA va fi returnat în țara de origine, sau va fi depozitat
definitiv în depozitul geologic de mare adâncime; până când acesta va fi operațional, combustibilul mai sus menționat
va fi depozitat intermediar pe amplasamentul RATEN ICN.
Scenariul alternativ 1: Întârzierea punerii în funcțiune a depozitului geologic de adâncime
Acest scenariu derivă din Scenariul de referință, dar presupune că depozitul geologic de adâncime este
întârziat în mod semnificativ pentru un motiv oarecare. Acest Scenariu alternativ se bazează pe următoarele ipoteze:
a) Unitățile 1 și 2 de la CNE Cernavodă sunt retehnologizate pentru a se prelungi durata de operare;
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b) Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă sunt puse în funcțiune, și vor fi, de asemenea, retehnologizate în viitor,
pentru a prelungi durata de operare;
c) Toate unitățile CNE Cernavodă sunt dezafectate conform Planurilor de Dezafectare aprobate de CNCAN,
d) Prima fază (primele 8 celule) a DFDSMA este pusă în funcţiune în 2028, iar instalaţia este extinsă etapizat pentru
a asigura o capacitate suficientă pentru depozitarea finală a deşeurilor radioactive LILW-SL
e) Depozitul geologic pentru deşeurile radioactive ILW-LL şi combustibil nuclear uzat este semnificativ întârziat
cu cel puţin 50 de ani (de exemplu, nu devine disponibil înainte de 2105, cel mai devreme). Până ce depozitul
este operaţional, deşeurile ILW-LL şi combustibilul uzat rămân depozitate intermediar pe amplasamentul CNE
Cernavodă..
Cele mai importante consecințe pentru Strategia Națională, în comparație cu scenariul de referință sunt:
a) Cantitatea totală de deșeuri radioactive LILW-SL care urmează să fie depozitată definitiv va fi aproximativ
aceeași;
b) Costurile totale și programul pentru DFDSMA vor fi aproximativ la fel;
c) Realizarea depozitului geologic de adâncime poate fi simplificată, deoarece va exista o mai mare
experiență internațională din care se poate învăța (de exemplu depozitele finlandez și suedez vor fi funcționat
timp de mai multe decenii);
d) Depozitele intermediare pentru combustibilul nuclear uzat și pentru deșeurile radioactive LILW-LL de la CNE
Cernavodă vor trebui să fie exploatate pentru mai mult timp, și ar putea avea nevoie de întreținere periodică,
proces prin care vor crește costurile generale de depozitare intermediară.
Deșeurile radioactive LILW-LL și deșeurile radioactive considerate problematice (grafit iradiat, aluminiu, beriliu etc.),
generate în urma operării și dezafectării reactoarelor de cercetare (TRIGA și VVR-S), precum și sursele uzate închise,
care conțin radionuclizi de viață lungă provenite din activități din afara ciclului combustibil, vor fi depozitate definitiv în
depozitul geologic de adâncime; până când acesta va fi operațional, ele vor fi depozitate intermediar pe
amplasamentele IFIN-HH și RATEN ICN;
Combustibilul nuclear uzat generat de reactorii TRIGA va fi returnat în țara de origine, sau va fi depozitat definitiv în
depozitul geologic de mare adâncime; până când acesta va fi operațional, combustibilul mai sus menționat va fi
depozitat intermediar pe amplasamentul RATEN ICN.
Potentialul impact asupra mediului al alternativei 1
Deșeurile radioactive LILW-LL și combustibilul nuclear uzat vor fi depozitate intermediar până în anul 2105 ceea ce
poate duce la creșterea impactului asupra mediului datorită extinderii continue a depozitelor intermediare ce poate
duce la un impact asupra solului pe perioada de construcție, solul va fi afectat de: activităţi de excavare şi transport.
Pe perioada de operare singurele terenuri ce pot fi considerate afectate permanent sunt cele de pe locaţie unde vor fi
extinse depozitele intermediare.
Alegerea acestei opțiuni va transfera integral costurile către generațiile viitoare privind dezvoltarea, implementarea și
finanțarea unei soluții de gestionare pe termen lung iar generațiile viitoare se pot confrunta cu lipsa programelor de
finanțare pentru a găsi o soluție de gestionare pe termen lung pentru deșeurile radioactive LILW-LL și combustibilului
nuclear uzat.
Scenariul alternativ 2: Extinderea DNDR IFIN-HH
Acest Scenariu alternativ se bazează pe următoarele ipoteze:
a) Unităţile 1 şi 2 CNE Cernavodă sunt retehnologizate pentru a prelungi durata de operare.
b) Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă sunt puse în funcţiune, şi vor fi, de asemenea, retehnologizate în viitor, pentru a
prelungi durata de operare.
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c) O extindere a depozitului DNDR IFIN-HH , ar putea fi decisa pe viitor pentru a asigura o capacitate suficientă
pentru depozitarea deseurilor instituționale și a deșeurilor radioactive LILW-SL din ciclul combustibil nuclear (cu
respectarea criteriilor de acceptare la depozitare)
d) Prima fază a DFDSMA este pusă în funcţiune atunci când este necesar iar instalaţia este extinsă pentru a asigura
o capacitate suficientă pentru depozitarea finală a deşeurilor radioactive LILW-SL.
e) Un depozit geologic pentru depozitarea deşeurilor radioactive ILW-LL şi a combustibilului nuclear uzat este
amplasat şi intră în funcţiune cât mai curând posibil, în mod realist (estimat a fi în jurul anului 2055). Până când
depozitul este operaţional, deşeurile radioactive ILW-LL şi combustibilul nuclear uzat rămân depozitate intermediar
pe amplasamentul CNE Cernavodă.
Cele mai importante consecințe asupra Strategiei Naționale, în comparație cu Scenariul de referință, sunt:
a) Cantitatea totală de deşeuri radioactive, care urmează să fie depozitate definitiv la DFDSMA va fi redusă ceea
ce va avea drept consecinta reducerea dimensiunii DFDSMA pentru ca deseurile radioactive vor fi depozitate și
in DNDR IFIN-HH
b) Costurile totale şi ale programulului pentru DFDSMA vor fi mai mici.
c) Costurile totale şi ale programului pentru depozitul geologic vor fi aproximativ aceleaşi

Figura 24: Scenariul alternativ 2: Extinderea DNDR IFIN-HH în relație cu Natura 2000

Potentialul impact asupra mediului al alternativei 2
Efectul asupra mediului în urma implementarii acestei variante poate fi semnificativ întrucât poate duce la
perturbarea speciilor din situl de importanţă comunitară ROSCI0324 Munții Bihor, depozitul fiind situat în imediata
vecinătate a ariei protejate. Impactul asupra ariei protejate se poate manifesta atât pe perioada de execuție cât și
pe perioada de operare a lucrărilor.
Totodată, mai multe transporturi a deșeurilor atât către DFDSMA cât si către DNDR IFIN-HH va putea duce la o
creștere a gazelor cu efect de seră mai mare comparativ cu transportul unic al tuturor deșeurilor către instalația de
depozitare DFDSMA.
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Efectul asupra mediului în urma implementării Scenariului de referință este unul pozitiv. Evaluarea
impactului asupra mediului a proiectelor propuse prin Strategie se va realiza în detaliu în cadrul procedurilor
de mediu aferente fazelor de dezvoltare.
10.2.

Alternativele de amplasament ale DFDSMA

Procesul de selectare a unui amplasament pentru DFDSMA a fost demarat în anul 1992, prin studii și
investigații. În studiile conceptuale pentru selectarea amplasamentului, regiunea de interes a fost considerată
Dobrogea. Considerentele care au condus la selectarea regiunii Dobrogea au fost următoarele:
 prezența în zonă a CNE Cernavodă;
 distanța redusă de transport a deșeurilor de la producător;
 caracterul semiarid al climei, cu rata de infiltrație minimă din precipitațiile căzute cu o medie anuală de cca.
440 mm, practic cea mai scăzută din România;
 stabilitate structurală, tipică unităților de platformă;
 seismicitate redusă, Dobrogea aflându-se într-un areal în care valoarea de vârf a accelerației terenului (PGA)
este ag = 0.2g (conform P100-1/2013)
 stratigrafia regiunii, aceasta incluzând strate cu capacitate de retenție cunoscută a radionuclizilor specifici
deșeurilor - argila roșie.
În cadrul regiunii Dobrogea au fost identificate și analizate 37 de posibile amplasamente pentru DFDSMA.
În procesul de selectare și investigare a unui amplasament pentru DFDSMA s-a ținut cont de recomandările standardelor
AIEA din perioada de debut a programului de investigare, completate ulterior de prevederile Safety Guide No.111-G-3.1
și de recomandările misiunilor de experți ai AIEA realizate în cadrul programelor AIEA de cooperare tehnică pentru
România.
Ierarhizarea amplasamentelor potențiale s-a făcut atât pe baza caracteristicilor care au legătură cu Securitate nucleară
cât și a caracteristicilor care nu au legătură cu securitatea nucleară.
Caracteristicile legate de securitatea nucleară au fost considerate următoarele: existența faliilor geologice de
suprafață, seismicitatea, natura terenului de fundare, inundabilitatea zonei, fenomene meteorologice extreme și
dispersia atmosferică (pentru care au fost inițiate studii de specialitate la faza de selectare a amplasamentelor
„preferate”), repartiția populației, utilizarea terenului.
Caracteristicile nelegate de securitatea nucleară au fost considerate următoarele: căile de comunicație, topografia și
amenajarea terenului, ecologia, aspecte social economice.
Caracteristicile legate de protecția mediului
- Emisii de gaze cu efect de seră scăzute datorită transportului prin alegerea unei locații cu distanța redusă
de transport a deșeurilor radioactive de la CNE Cernavodă (principalul generator de deșeuri radioactive)
până la depozitul definitiv
-

Analiza vulnerabilității la pericole specifice legate de schimbările climatice având în vedere
amplasamentul/zona unde se vor realiza investițiile în viitor luând în considerare următoarele variabilele
climatice:


Vulnerabilitate scăzută la variabila climatică Precipitatii extreme maxime si Alunecări de teren
datorită caracterului semiarid al climei, cu o rată de infiltrație minimă din precipitațiile căzute cu o
medie anuală de cca. 440 mm, practic cea mai scăzută din România precum și stabilitate din
punct de vedere hidrogeologic;



Vulnerabilitate scăzută la Cutremure pentru locația aleasă

În etapa de analiză regională s-au executat o hartă geologică și o hartă seismo - tectonică nouă, pentru
întreaga regiune a Dobrogei, actualizată cu elementele deținute de Institutul Geologic Român.
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-

Risc scăzut asupra poluării apelor subterane și de suprafață
Prin alegerea amplasamentului unde se vor realiza investițiile s-a ținut cont de distanța mai mare până la
nivelul hidrostatic, presupunând un timp mai mare de transport al radionuclizilor, permiţând dezintegrarea
acestora până la pătrunderea în acvifer

-

Risc scăzut asupra sănătății populatiei ținând cont de securitatea nucleară

-

Risc scăzut de impact negativ asupra biodiversității (zonă antropizată, puține elemente de biodiversitate)

Procesul sistematic de selectare și investigare a unui amplasament pentru DFDSMA s-a desfășurat în patru etape:
1. Etapa conceptuală și de planificare;
2. Etapa de analiză regională , care cuprinde două faze distincte:
 Cartarea regională pentru identificarea de regiuni cu amplasamente potențiale;
 Identificarea amplasamentelor potențiale în vederea evaluării ulterioare.
3. Etapa de caracterizare a amplasamentelor;
4. Etapa de confirmare a amplasamentului, având ca scop efectuarea de investigații de detaliu pe amplasamentul
preferat, în vederea:
 susținerii și confirmării selecției amplasamentului;
 furnizării de date suplimentare necesare elaborării documentațiilor tehnice solicitate de CNCAN în
vederea autorizării amplasamentului.
În etapa conceptuală și de planificare s-a luat în considerare amplasarea unui depozit de suprafață în regiunea
Dobrogea. Considerentele care au condus la selectarea acestei regiuni au fost următoarele:
 prezența în zonă a CNE Cernavodă;
 distanța redusă de transport a deșeurilor radioactive de la CNE Cernavodă (principalul generator de
deșeuri radioactive) până la depozitul definitiv;
 caracterul semiarid al climei, cu o rată de infiltrație minimă din precipitațiile căzute cu o medie anuală
de cca. 440 mm, practic cea mai scăzută din România;
 stabilitatea structurală, tipică unităților de platformă;
 stratigrafia regiunii, aceasta incluzând strate cu capacitate de retenție recunoscută a radionuclizilor
specifici prezenți în deșeurile radioactive - argila roșie.
În etapa de analiză regională s-au executat o hartă geologică și o hartă seismo - tectonică nouă, pentru întreaga regiune
a Dobrogei, actualizată cu elementele deținute de Institutul Geologic Român. Au fost luate în considerate 37 de
amplasamente potențiale pentru un depozit definitiv de suprafață, pe baza următoarelor criterii:
 distanța mai mare până la nivelul hidrostatic, presupunând un timp mai mare de transport al
radionuclizilor, permiţând dezintegrarea acestora până la pătrunderea în acvifer;
 zone colinare cu altitudini de peste 30 de metri față de văile adiacente, ceea ce rezidă într-o grosime
mai mare a zonei nesaturate.
În continuare, pe baza unor criterii specifice, s-a ajuns la selectarea a 3 amplasamente candidat, din cele 37
amplasamente potențiale cartate geologic. În acest sens, la analiza amplasamentelor potențiale pentru DFDSMA s-au
avut în vedere următoarele criterii:
I.
II.
III.

Criterii de rangul 1 (implică excluderea amplasamentului) care se referă la aspecte tectonice, geologice,
hidrogeologice, hidrologice, climatologice, seismologice, de securitate nucleară și alte restricții.
Criterii de rangul 2 (criterii de performanță) care iau în considerare topografia, geologia, aspectele
geotehnice, și alte aspecte.
Criterii de rangul 3 (criterii economice): costul terenului, distanța de transport a deșeurilor radioactive, forța
de muncă.
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În urma aplicării acestor criterii de selecție, elaborate în conformitate cu buna practică internațională, au fost
identificate trei amplasamente candidat: Saligny, Cernavodă și Mireasa.
În urma investigării celor trei amplasamente candidat, amplasamentul Saligny a fost declarat amplasament preferat
îndeplinind în totalitate criteriile de selecție și având următoarele caracteristici tehnice principale suplimentare:
 stabilitate din punct de vedere hidrogeologic;
 situarea sa peste cota maximă de inundație;
 apropierea față de CNE Cernavodă, principalul generator de deșeuri radioactive;

 costuri scăzute în privința transportului deșeurilor radioactive către DFDSMA.
În prezent, programul este continuat de ANDR, prin desfășurarea activităților necesare obținerii autorizației de
amplasare a DFDSMA în comuna Saligny, județul Constanța, asa cum prevede si Strategia Nationala. Activitățile
vizând amplasarea și construcția acestui depozit sunt planificate astfel încât instalația să devină operațională în anul
2028.
Acest concept utilizează un sistem multi-barieră pentru a izola radioactivitatea de public și de mediu. Sistemul
multi-barieră constă din:
 Prima barieră: forma fizică a deșeurilor radioactive, care trebuie să fie solide și încapsulate sau imobilizate
într-un colet de deșeuri radioactive;
 A doua barieră: structurile inginerești (module de depozitare, celule de depozitare, sistemul de colectare ape
potențial radioactive, acoperișul final artificial), care trebuie să prevină ca apa infiltrată să transporte
radionuclizii din coletele cu deșeuri radioactive în mediu.
 A treia barieră: geologia amplasamentului de depozitare, care în caz de deteriorare a primelor două bariere,
trebuie să limiteze la un nivel acceptabil impactul eliberării de radioactivitate în mediu.
După umplerea celulelor cu deșeuri radioactive, acestea se vor etanșa și se vor acoperi cu un acoperiș final
construit din materiale naturale (nisip, pietre, pământ, iarbă) și artificiale, care vor reda aspectul natural al zonei.
Depozitul va fi construit în etape de câte 8 celule de depozitare. În prima etapă ce reprezintă investiția inițială, se
vor construi primele 8 celule de depozitare, clădirea administrativă, clădirea de întreținere și servicii, zona de parcare, gardul
de împrejmuire, drumurile de acces la depozit etc.
10.3. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantei ce stă la baza Strategiei Naționale
În acest subcapitol sunt prezentate principalele avantaje și dezavantaje ale celor 2 alternative la Scenariul de referință :
Avantajele Scenariul de referință față de Alternativa 1:
Cantitatea generată de deșeuri radioactive LILW-LL și combustibil nuclear uzat depozitat intermediar, raportat la
perioada de timp, este mai mică în cazul Scenariului de referință comparativ cu alternativa 1, astfel încât nu se prevăd
impacturi suplimentare asupra mediului datorită depozitării intermediare pe o perioadă mai lungă.
Propunerile din Scenariul de Referință sunt în concordanță cu recomandările Directivei 70/2011, și cu principiile generale
care stau la baza gestionării în siguranță a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv a depozitării
definitive a acestora,
Experiența acumulată din implementarea DFDSMA va fi extrem de importantă pentru planificarea programului depozitului
geologic de adâncime, având în vedere perioada relativ scurtă de implementare între cele doua proiecte (DFDSMA 2028,
DGR 2055)

Dezavantajele Scenariul de referință față de Alternativa 1:
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Oferă o oportunitate mai mare de a învăța din programele de depozitare geologică avansate (exemplu: Finlanda, Suedia
și Franța) si pe viitor exemple altor țări care vor dezvolta și implementa depozitarea geologică ,ceea ce este de natură să
reducă efortul general necesar pentru programul nuclear din România (de exemplu: cele mai bune practici, tehnici și
tehnologii avansate, rezultatele C & D, eficiența costurilor etc);
Amânarea construcției depozitului geologic de adâncime va oferi un timp suplimentar Fondului de gestionare a deșeurilor
radioactive pentru a crește în valoare.
Avantajele Scenariul de referință față de Alternativa 2:
Nu sunt perturbate ariile naturale protejate, depozitul se va afla la peste 2,5 km față de limita acestora, comparativ cu
alternativa 2 situație în care se pot perturba speciile și habitatele din ariile naturale protejate din imediata vecinătate a
DNDR IFIN-HH
Reducerea gazelor cu efect de seră datorită transportului deșeurilor radioactive către o singură instalație de depozitare
definitivă comparativ cu efectuarea de transporturi către cele două depozite definitive (DFDSMA și DNDR IFIN-HH)

Dezavantajele Scenariul de referință față de Alternativa 2:
Cantitatea totală de deşeuri radioactive instituționale, care urmează să fie depozitate definitiv la DFDSMA după închiderea
DNDR (2040) va fi mai mare decât în cazul Alternativei 2 ceea ce ar putea avea drept consecință extinderea capacității
de depozitare în DFDSMA,
Costurile totale ale programulului pentru implementarea DFDSMA vor crește, ca urmare a necesității elaborării unor studii
în vederea obținerii unor avize și autorizații solicitate pentru această extindere.
10.4.

Evaluarea efectelor asupra mediului prin Metoda „Unitatilor de Impact Negativ”

În urma cuantificării impactului asupra mediului, cuantificare ce are la baza transpunerea nivelului de impact
asupra fiecărui factor de mediu în unități de impact negativ (N) - Metoda „Unităților de Impact Negativ” - atât pentru
perioada de construcție a obiectivelor Strategiei Naționale / implementare a Strategiei Naționale, cât și pentru perioada
de funcționare / desfășurare a activității, a rezultat un mediu nesemnificativ.
Această metodă de cuantificare a impactului asupra mediului provocat de diverse strategii / planuri/proiecte are
la bază transpunerea nivelului de impact asupra fiecărui factor de mediu în unități de impact negativ (N) atât pentru
perioada de construcție a obiectivelor Strategiei Naționale / implementare a Strategiei Naționale, cât și pentru perioada
de funcționare / desfășurare a activității.
Vă prezentăm mai jos Metoda „Unităților de Impact Negativ.
Numărul de unități de impact acordate este proporțional cu nivelul impactului suportat direct de către factorul
de mediu sau indirect prin acțiunea cumulată a impactului asupra celorlalți factori de mediu. În cazul în care planul are
un efect pozitiv evident asupra factorului de mediu, fără a avea și efecte negative, se consideră că planul are efect pozitiv
(P). În cazul în care planul nu afectează în nici un sens factorul de mediu, acesta se consideră a fi neafectat (0).
Tabel 7: Interpretarea efectelor/impactului asupra componentelor de mediu

INTERPRETAREA EFECTELOR/IMPACTULUI
ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU
P

Efect pozitiv

0

Neafectat
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1N

Posibil afectat, impact nesemnfiicativ

2N

Afectat în limite admisibile, impact nesemnificativ

3N

Afectat peste limite admisibile, impact semnificativ

4N

Afectat grav, impact semnificativ

N – unitate de impact

negativ

Astfel, nivelurile de impact, efectele pozitive dar și lipsa de efect asupra factorilor de mediu se consemnează
într-un tabel (vezi tabelul de mai jos) în funcție de perioada în care sunt resimțite (înainte de implementarea Strategiei și
după implementarea Strategiei).
Tabelul 8 este împărțit pe trei categorii corespunzătoare fiecărui factor de mediu.
Tabel 8: Tabelul unităților de impact

Componenta de mediu (cm)

IPC

IPF

IMCcm

Apă

1N

0

1

Aer

1N

1N

1

Sol

2N

1N

2

Biodiversitate

1N

1N

1

Așezări umane și sănătatea populației

1N

1N

1

Peisaj

1N

0

1

unde:
IPC – Impact în perioada de construcție
IPF – Impact în perioada de funcționare
IMCcm – Impact maxim cuantificat pe componenta de mediu
1N – Unitate de impact negativ
cm – componenta de mediu/factor de mediu
IMCcm reprezintă prima etapa a cuantificării impactului, rezultând un indice al impactului asupra fiecărei
componente/factor de mediu (cm).

Concluzia metodei unităților de impact:
O sinteză a concluziilor privind impactul asupra mediului este prezentată în tabelul de mai jos:
Tabel 9: Concluzia metodei unităților de impact

Factori de
mediu

Apă

Perioada de execuție

Perioada de exploatare

IMC
Impact maxim
cuantificat

Pe perioada desfășurarii organizării de șantier apele
de suprafață și subterane pot fi afectate doar în situații
exceptionale, accidental.( ex.. Poluare accidentală a
corpurilor de apă datorită scurgerilor accidentale de
combustibili, lubrifianţi de la autocamioane şi
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În condiții normale de funcționale nu se
influențează calitatea și regimul cantitativ al apei
de suprafață și subterane.
Calitatea apei poate fi afectată doar în situații
excepționale, accidental (Ex: defecțiuni/accidente
apărute în sistemul de conducte ape de la celulele
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echipamentele mobile rutiere şi nerutiere, dar și a
operațiilor de întreținere utilaje,)

de depozitare, potențial contaminate, defecțiuni
ale instalațiilor de colectare a eventualelor
infiltrații).

IPC=1N
Incă din faza de proiectare a depozitelor, se vor
lua în considerare cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru asigurarea securităţii
nucleare la nivelul standardelor internaţionale, iar
sistemul de bariere multiple prevăzurte prin proiect
va impiedica poluarea accidentală a factorilor de
mediu, rezultă fără echivoc că este puțin probabilă
apariția unor astfel de incidente care să conducă
la schimbarea calității naturale a apei, pe durata
de exploatare a proiectelor subsecvente Strategiei
IPF=0
Aer

Aerul poate fi afectat de perioada de execuție prin
producerea de praf datorită excavării pământului
precum și datorită emisiilor provenite de la mijloacele
de transport și utilajele folosite.
Poluanții generați: emisii de particule de la motoarele
diesel, NOx, SOx, CO, particule, COV şi diverși alți
poluanți atmosferici periculoși, inclusiv benzen.
IPC=1N

Sol/ Subsol

Pe perioada de exploatare, calitatea aerului poate
fi afectat doar în situații excepționale,
accidental.(ex. Distrugerea sistemelor de protecție
în cazul unor cataclisme naturale care depășesc
nivelul de protecție asigurat prin proiecte sau unor
acțiuni inadvertente pe amplasament, incidentelor
la operațiunile de manipulare a coletelor de
deșeuri radioactive)

1

IPF=1N

Solul va fi afectat în perioada de execuție în general
prin decopertări, excavarea pamantului și traficul
auto.
Solul poate fi poluat si ca urmare a unor scurgeri
accidentale de combustibili, lubrifianți de la
autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi
nerutiere, dar și a operațiilor de întreținere utilaje.
IPC=2N

Pe perioada de exploatare impactul asupra solului
se manifestă prin ocuparea permanentă a
suprafețelor de teren,

2

Solul poate fi afectat doar în situații excepționale,
accidental din cauza defecțiunilor sistemelor de
transport și tratare ape uzate și nefuncționării
corespunzătoare a sistemelor de drenaj, precum
și prin producerea unor cataclisme naturale.

IPC=1N
Biodiversitate

DFDSMA nu se află în vecinătatea ariilor naturale
protejate (amplasamentul DFDSMA este situat la o
distanță de peste 2,5 km de la depozit la limitele ariiile
naturale protejate din zonă), astfel că impactul este
nesemnificativ.

Se apreciaza ca nu va fi afectată flora și fauna din
vecinătatea obiectivului pentru DFDSMA la
limitele siturilor Natura 2000 din vecinătatea
depozitului nu au fost identificate habitate sau
specii de interes conservativ.

Impactul asupra biodiversității se poate manifesta pe
perioada organizării de șantier din cauza activităților
de șantier generatoare de: zgomot, vibrații, pulberi în
suspensie.

Pentru proiectul DGR impactul pe perioada de
implementare va putea fi cuantificat cu exactitate
în etapa procedurii EIA, după finalizarea
proiectului tehnic, stabilirea locației și identificarea
tuturor speciilor existente în amplasament

Tinând cont de faptul că pe amplasamentul analizat
(DFDSMA) nu au fost identificate specii de plante și
habitate cu valoare conservativă, iar speciile de faună
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identificate sunt reprezentate în mare parte de specii
antropofile, adaptate condițiilor actuale de impact
antropic considerăm că impactul direct asupra
biodiversității de pe amplasament va fi unul
nesemnificativ.
În zona viitorului amplasament DFDSMA nu sunt
prezente habitate importante de odihnă, reproducere
și hrănire pentru fauna locală.
Impactul indirect asupra speciilor și habitatelor poate
să apară în cazul afectării factorilor de mediu abiotici
(apa, sol-subsol, aer) care la rândul lor pot duce la
modificarea caractersiticilor habitatelor. Prin
respectarea prevederilor legislației din domeniul
nuclear și a măsurilor de reducere a impactului va fi
evitată apariția unui impact negativ indirect asupra
speciilor de floră și faună și a habitatelor.
Pentru proiectul DGR impactul pe perioada de
implementare va putea fi cuantificat cu exactitate în
etapa procedurii EIA, după finalizarea proiectului
tehnic, stabilirea locației și identificarea tuturor
speciilor existente pe amplasament
IPC=1N
Așezări
umane
și
sănătatea
populației

Având în vedere că amplasamentul DFDSMA se află
la mai mult de 1km față de cea mai apropiată așezare
umană, organizarea de șantier nu poate provoca un
impact semnificativ asupra populației riverane,
inclusiv din punct de vedere al zgomotului,
concentrației de pulberi și prezenței utilajelor de
construcție, transportului materialelor.

În etapa de funcţionare a proiectelor strategiei,
implementarea sistemelor de protecție specifice
vor conduce la evitarea riscurilor asupra sănătăţii
umane.

1

Măsurile specifice de radioprotecție vor asigura
menținerea dozei individuale în limitele aprobate
de legislația din domeniul nuclear .
Obiectivul fundamental al depozitării finale , și
anume protecția pe termen lung a omului și a
mediului, rămâne primordial. Această protecție va
continua și după închiderea depozitelor prin
sistemul de monitorizare.

IPC=1N

IPF=1N
Peisaj

Limitarea folosiirii zonei datorită îngrădirii perimetrului
amplasamentului DFDSMA pe perioada construcției
duce la un impact nesemnificativ asupra peisajului
întrucât, în prezent amplasamentul favorit pentru
construcția DFDSMA nu este folosit în scop recreativ
acesta fiind situat în zona de excludere a CNE
Cernavodă (declarat obiectiv strategic de interes
național), zonă în care există atât restricții legate de
activitățile umane cât și restricții legate de accesul în
zonă a populației .
În absența detaliilor privind amplasamentul DGR și
raportându-ne la experiența internațională, valoarea
estetică de ansamblu a peisajului zonei aferente
acestuia poate fi afectată în perioada construirii
depozitului.

92

După finalizarea lucrărilor se consideră că
echilibrul natural și peisajul vor fi refăcute.
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IPC=1N

Indicele rezultat pentru fiecare componentă de mediu reprezintă valoarea maximă a nivelului de impact
acordată fie în perioada de construcție, fie în cea de funcționare a obiectivului, neținându-se cont de efectele pozitive
sau de neafectarea factorului de mediu. (Ex: Dacă în perioada de construcție, factorul de mediu este neafectat (0) iar în
perioada de funcționare, nivelul impactului va fi 3N atunci valoarea indicelui va fi 3. Acelasi lucru se va întâmpla și când
într-una din perioade, factorul de mediu va avea efecte pozivite datorită planului, iar în cealaltă perioadă nivelul impactului
va fi 3N).
În acest fel, IMCcm va reprezenta cu precădere impactul negativ ca urmare a implementării proiectelor din
Strategia Națională, acest lucru reflectându-se și în calculul pentru stabilirea impactului total cuantificat (ITC), folosind
analiza matematică.
Efectele pozitive și lipsa efectelor vor avea un rol important în cadrul analizei spectrale.
Analiza Matematică
Analiza matematică are ca rezultat aflarea impactului total cuantificat (ITC) aplicând Formula Mediei IMCcm
și interpretând încadrarea rezultatului obținut într-unul din intervalele corespunzătoare nivelului cuantificat total al
impactului asupra mediului cu ajutorul Tabelului de interpretare ITC.
Formula Mediei IMCcm :
𝐼𝑇𝐶

𝐼𝑀𝐶 𝑎𝑝𝑎 + 𝐼𝑀𝐶 𝑎𝑒𝑟 + 𝐼𝑀𝐶 𝑠𝑜𝑙 + 𝐼𝑀𝐶 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣 + 𝐼𝑀𝐶 𝑎𝑠𝑒𝑧𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑎𝑡𝑎𝑡𝑒 + 𝐼𝑀𝐶 𝑝𝑒𝑖𝑠𝑎𝑗
𝑛𝑟. 𝑐𝑚
unde:
=

ITC – Impact total cuantificat
IMCApa – Indicele impactului maxim cuantificat corespunzător componentei de mediu Apă
nr.cm – numărul componentelor de mediu
Pentru obiectivul studiat:

𝐼𝑇𝐶

=

1+1+2+1+1+1
= 1,16
6
Tabel 10: Interpretarea impactului total cuantificat asupra mediului

INTERPRETAREA IMPACTULUI TOTAL CUANTIFICAT ASUPRA MEDIULUI
0

Mediu neafectat

(0-1]

Mediu posibil afectat, impact nesemnificativ

(1-2]

Mediu afectat în limite admisibile, impact nesemnificativ

(2-3]

Mediu afectat peste limite admisibile, impact semnificativ

(3-4]

Mediu grav afectat, impact semnificativ

Utilizând Tabelul de interpretare a ITC, aflăm că valoarea ITC se încadrează în intervalul (1-2].
Concluzia Analizei Matematice:
Impactul Total Cuantificat (ITC=1,16) aferent Strategiei Naționale studiate corespunde unui impact
nesemnificativ.
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Analiza “Spectrală”
Analiza spectrală are ca scop interpretarea generală atât a impactului asupra componentelor de mediu, dar și
a efectelor pozitive sau a lipsei de efecte a planului studiat, în cele două perioade ale acestuia.
Cu ajutorul acestei analize se crează imaginea de ansamblu, completă asupra tuturor efectelor provocate de
planul propus, inclusiv efectele pozitive, pe care multe alte metode de analiză a impactului asupra mediului nu le scot
suficient în evidență.
Astfel, privind Tabelul unităților de impact se elimină coloana corespunzătoare IMCcm iar efectele/impactul
asupra componentelor de mediu se înlocuiesc după cum urmează:
Tabel 11:Corespondența efectelor/ impactului în spectrul de impact

Corespondența efectelor / impactului în spectrul
de impact
P

Verde

0

Alb

1N

Galben

2N

Orange

3N

Roșu

4N

Negru

Va rezulta în final tabelul spectral de impact asupra mediului specific planului analizat. Acest tabel reprezintă
obiectul principal pe baza căruia se realizează analiza propriu-zisă, în urma căreia se pot observa cu ușurință o serie de
aspecte extrem de importante, contribuind la evaluarea cât mai corectă a impactului.
Tabel 12:Tabel Spectral de Impact

Componenta de mediu (cm)

IPC

IPF

Apă
Aer
Sol
Biodiversitate
Așezări umane și sănătatea populației
Peisaj

Analiza propriu-zisa:
Analizând Tabelul Spectral de Impact reies o serie de aspecte:


Se observă că doar factorul de mediu Sol ar putea fi afectat pe perioada de execuție a proiectelor propuse prin
Strategia Națională,
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Factorii de mediu Apă, Aer, Biodiversitate, Așezări Umane și sănătatea populației pot fi ușor afectați în perioada
de construcție a proiectelor propuse prin Strategia Națională;
În perioada de exploatare (operarea depozitelor), factorii de mediu Apă și Peisaj nu vor fi afectați de
implementarea proiectelor propuse prin Strategia Națională;
Factorii de mediu Aer, Sol, Biodiversitate și Așezări umane și sănătatea populației pot fi ușor afectați în perioada
de exploatare
În perioada de funcționare / desfășurare a activității, factorii de mediu Biodiversitate și Peisaj vor fi afectați însă
în limite admisibile;
Referitor la nivelul impactului se observă că predomină culoarea galben, ceea ce corespunde unui mediu ușor
afectat, cu impact nesemnificativ;
În nicio perioadă, niciun factor de mediu nu suferă un impact semnificativ, în tabel nefiind prezente culorile roșu
și negru.

Concluzia analizei Spectrale:
Toate aceste aspecte demonstrează că impactul total cuantificat provocat de obiectivul studiat corespunde
unui impact nesemnificativ.

Analiza impactului asupra factorilor de mediu datorat implementării Strategiei Naționale indică
un ITC = 1,16 ceea ce corespunde unui mediu afectat în limite admisibile, astfel că, atât în perioada de
construire cât și în cea de funcționare a depozitelor de deșeuri radioactive, impactul este apreciat a fi
nesemnificativ.
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11. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
Implementarea unui program de monitorizare va permite identificarea încă de la început a unor efecte
semnificative asupra mediului, precum și efecte adverse neprevăzute, în vederea întreprinderii de măsuri de remediere
corespunzătoare.
Indicatorii de monitorizare a efectelor implementării Strategiei Naționale asupra mediului sunt
prezentați în tabelul Programul de monitorizare de mai jos.
A. Monitorizarea factorului de mediu apă
Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asigură supravegherea
și controlul monitorizării radioactivității apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită
consumatorului se conformează la cerințele de calitate și nu crează riscuri pentru sănătatea publică conform
Legii 311/ 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile precum si
prin Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, în scopul verificării
faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru
sănătatea publică.
Monitorizarea factorului de mediu apă va urmări măsurarea radioactivității, a indicatorilor fizico-chimici,
bacteriologici şi biologici. Astfel se va urmări:
-

monitorizarea apelor de suprafata /subterane/pluviale;

-

 Indicatori de mediu care trebuie monitorizați :
Radioactivitatea în receptori naturali față de limitele maxime admise de legislația în vigoare;
Rata de infiltrare/evapotranspirație a apei meteorice în sol.

monitorizarea apei potabile;
 Indicator de mediu care trebuie monitorizat:
- Măsurători reprezentative și determinarea conținutului radioactiv din apa potabilă, față de limitele maxime
admise de legislația în vigoare (nivelul de raportare).
Totodată, se va realiza un Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru a evita poluarea accidentală
a resurselor de apă.
-

B. Monitorizarea factorului de mediu sol/subsol
-

montorizarea radioactivității solului/subsolului;
•
Indicator de mediu care trebuie monitorizat:
Radioactivitatea în sol și plante, față de fondul natural al radioactivității zonei.

C. Monitorizarea factorului de mediu aer
-

-

monitorizarea particulelor în aer (aerosoli radioactivi);
monitorizarea gazelor nobile;
doza gama integrată (expunerea externă gama);
monitorizarea calității aerului (poluanți gazoși neradioactivi)
 Indicatori de mediu care trebuie monitorizați :
Valorile radioactivitatii aerului comparativ cu valorile de fond determinate înainte de implementarea
proiectului;
Radioactivitatea în depuneri.
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-

Optimizarea transportului deseurilor radioactive luând in considerare cerințele legale privind asigurarea
securității radiologice a activității de transport

D. Monitorizarea factorului de mediu biodiversitate
- monitorizarea menținerii stării favorabile de conservare a habitalelor si speciilor
• Indicatori de mediu care trebuie monitorizați:
- Procentul din suprafața ariilor protejate afectate de proiectele propuse pentru Strategia Națională față de
situația actuală;
- Număr de populații din speciile protejate afectate de proiectele propuse pentru Strategia Națională față
de situația actuală.
E. Monitorizarea factorului de mediu peisaj
 Indicator de mediu care trebuie monitorizat :
- Suprafețe de teren ocupate temporar, decopertate de proiectele propuse prin Strategia Națională față de
situația actuală.
F. Monitorizarea factorului de mediu Așezări umane și sănătatea populației
• Indicatori de mediu care trebuie monitorizați :
- Analize și rapoarte privind riscurile asociate privind implementarea proiectelor propuse prin Strategie;
- Radioactivitatea în alimente, apă și furaje de proveniență locală, în functie de obiceiurile locale de consum;
- Număr de campanii locale/ naționale de informare a populației privind impactul deșeurilor radioactive
asupra mediului.
Monitorizarea radioactivității mediului în zonele de implementare a proiectelor propuse prin Strategia Națională
Monitorizarea radioactivității mediului în perioada preoperațională și operațională (în principal măsurarea concentrațiilor
de radionuclizi în factorii de mediu) conform Programului de monitorizare a radioactivității mediului pentru fiecare proiect
în parte (programul care va fi elaborat și aplicat în scopul obținerii de date exacte și de încredere privind impactul
radiologic asupra sănătății populației asupra mediului, datorat posibilelor evacuări de efluenți într-un an, în condiții
normale de funcționare), evaluarea creșterii nivelului de radioactivitate în lanțurile trofice specifice zonei și evaluarea
dozei pentru un membru al grupului critic și a dozei colective pentru populație rezultată din operarea obiectivelor.
-

Tipurile de monitorizări recomandate :
- Concentrațiile de activitate ale diferiților radionuclizi și grupe de radionuclizi în aer (atmosferă) și
în depunerile atmosferice;
Doza gama integrată.

Programul de supraveghere radiologică are două elemente principale:
- supravegherea (monitorizarea) spațiilor de lucru;
- monitorizarea (dozimetria) personalului.
Conform raportului de evaluare a securității radiologice întocmit pentru depozitul DFDSMA sunt propuse Frecvențele de
prelevare probe pentru programul de monitorizare pre-operaţională a amplasamentului Saligny pentru Radiație
ambienta TLD, Aerosoli, 3H , 14C, Iod 131I, 129I , Precipitaţii , Ape de suprafață, Ape subterane din zona nesaturată, Ape
subterane din zona saturată, Sol, Sedimente aluvionare , Pește, Lapte, Carne.
În perioada pre-operaţională, sunt necesare două locaţii: una pe amplasament şi alta pentru control, la distanță
de amplasament (1 km).
La locaţia de prelevare de pe amplasament, monitorizarea va continua în timpul stadiilor operaţional şi de inchidere. De
aceea, poziția sa trebuie aleasă ținând cont de locațiile viitoare ale instalațiilor
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Punctele pentru prelevarea probelor din apele de suprafaţă şi din sedimente vor fi la Dunăre, Canalul Dunăre – Marea
Neagră şi Valea Cişmelei, aceleaşi locaţii ca şi cele în care se efectuează măsurarea debitului apei, a nivelului apei şi
prelevarea de probe pentru monitorizarea chimiei apei.
Instalarea unui lizimetru cu absorbţie în partea superioară va permite eşantionarea apei în cei 2-3 metri superiori ai
mediului geologic.
Forajul FS 20 va fi echipat în mod special cu filtre la limita geologică dintre loess şi argila roşie, cu scopul de a obţine
apa care este posibil să apară în mod sezonier. Apa care în mod ipotetic ar fi găsită în acest foraj ar descrie chimia apei
după trecerea prin tot stratul de loess.
Acest foraj a fost ales deoarece apa din el are o cantitate foarte scazuta de săruri dizolvate şi o cantitate mare de
amoniu, indicatori de mișcare rapidă a apei. Acest foraj echipat special va verifica existența unei limite laterale a fluxului
între loess şi argila roşie.

Figura 25: Locatiile punctelor de eșantionare pentru monitorizarea radioactivităţii de fond
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Forajul ales pentru monitorizarea fondului radiologic va fi unul din cele implicate în monitorizea nivelului şi chimiei apei
subterane.
Pentru acviferul Berriasian au fost selectate forajele PH03 şi PH06, pentru acviferul Aptian PH02, pentru Santonian
PH05 şi pentru Eocen FS10.
Monitorizarea factorilor de mediu din cadrul programelor de monitorizare a efluenților și a calității mediului receptor se
va face pe baza obligațiilor ce vor fi stabilite prin actele de reglementare (Autorizația de Mediu, Autorizațiile de
Gospodărire a Apelor), prin Autorizațiile de funcționare CNCAN, precum și prin legislația specifică în vigoare (ex. Legea
311/ 2004, pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, Legea 301/ 2015 ),
urmărindu-se modul în care indicatorii investigați se încadrează în limitele reglementate/normate și aprobate.
Activitatea de monitorizare se va desfășura atât prin Laboratoarele proprii ale beneficiarilor obiectivelor cât și
prin terțe laboratoare specializate, acreditate/atestate. Rezultatele investigațiilor vor fi raportate periodic autorităților
competente de mediu, cât și autorităților de reglementare și control în domeniul nuclear.

99

RAPORT DE MEDIU PENTRU STRATEGIA NAŢIONALĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND GESTIONAREA ÎN SIGURANŢĂ A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT ŞI A
DEŞEURILOR RADIOACTIVE
Tabel 13: Programul de monitorizare . Monitorizarea efectelor asupra factorilor de mediu a implementării proiectelor propuse prin Strategia Naționala este în responsabilitatea ANDR, în calitate de titular al
Strategiei, cu suportul instituțiilor și autorităților competente în domeniu.

Aspecte de

Obiective de mediu

Indicator de mediu

mediu

relevante pentru Strategia
Națională

care trebuie monitorizat

UM

Sol

O1 - Limitarea poluării solului și
a degradării suprafețelor de sol
ca urmare a activităților
desfașurate în etapele de
implementare a Strategiei

Radioactivitatea în sol și
plante, față de fondul natural al

O2 - Protecția calității apelor
subterane și de suprafață și
măsuri speciale de securitate
nucleară pentru protecție
împotriva poluării radioactive

Apă

Ținte/ Tendințe

Frecvența monitorizării

Bq/ kg

Încadrarea în limitele maxime
admise

Anual,înaintea si în timpul
functionării, precum și dupa
închiderea instalațiilor

Radioactivitatea în receptori
naturali față de limitele maxime
admise de legislația în vigoare

Bq/ m3

Încadrarea în limitele maxime
admise

Anual,înaintea și în timpul
functionării, precum și după
închiderea instalațiilor

Rata de

mm/an

Valori constante

Bq/l

Încadrarea în limitele maxime
admise
și
măsuratori
reprezentative;

Trimestrial/anual

Încadrarea în limitele maxime
admise

Anual

radioactivității zonei

infiltrare/evapotranspirație a
apei meteorice în sol

Aer

O3 Protecția calității apei
potabile

Măsuratori reprezentative și
determinarea
conținutului
radioactiv din apa potabilă, față
de limitele maxime admise de
legislația în vigoare (nivelul de
raportare)

O4 - Menţinerea calităţii aerului
înconjurător

Valorile radioactivității aerului
comparativ cu valorile de fond
determinate
înainte
de
implementarea proiectului.

Bq/m3

Radioactivitatea în depuneri

Bq/m2

Nr de probe care depășesc
nivelul de raportare
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Aspecte de

Obiective de mediu

Indicator de mediu

mediu

relevante pentru Strategia
Națională

care trebuie monitorizat

UM

O5 - Reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră

Optimizarea
transportului
deșeurilor radioactive luând in
considerare cerințele legale
privind asigurarea securității
radiologice a activității de
transport

O6 - Menținerea stării favorabile
de conservare a habitatelor și
speciilor de floră și faună
sălbatică

Biodiversitate

Ținte/ Tendințe

Frecvența monitorizării

Grad
încărcare
camion
transport deșeuri condiționate
către instalația de depozitare

Optimizare

Anual

Procentul din suprafața ariilor
protejate afectate de proiectele
propuse pentru Strategia
Națională fată de situația
actuală

%

Constant

Anual

Număr de populații din speciile
protejate afectate de proiectele
propuse pentru Strategia
Națională față de situația
actuală

Număr de populații

Constant

Anual

Peisaj

O7 - Integrarea armonioasă a
obiectivelor proiectului în
peisajul existent

Suprafețe de teren ocupate
temporar,
decopertate de
proiectele
propuse
prin
Strategia Națională față de
situația actuală

m2

În scădere

Anual

Așezări umane și sănătatea
populației

O8 - Protejarea cetățenilor de
riscurile
care
amenință
sănătatea și bunăstarea lor prin
dezvoltarea capacității de
reacție față de aceste riscuri

Analize și rapoarte privind
riscurile
asociate
privind
implementarea
proiectelor
propuse prin Strategie

Nr. rapoarte

Rapoarte și analize elaborate și
actualizate

Anual

Radioactivitatea în alimente,
apă și furaje de proveniență
locală, în funcție de obiceiurile
locale de consum

Bq/l, Bq/kg

Încadrarea în limitele maxime
admise

Înaintea si în timpul funcționării,
precum și după închiderea
instalațiilor
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Aspecte de

Obiective de mediu

Indicator de mediu

mediu

relevante pentru Strategia
Națională

care trebuie monitorizat

UM

O9 - Conștientizarea populației
asupra beneficiilor depozitării
din punct de vedere a
problematicii de mediu, a
cerințelor de securitate nucleară

Număr de campanii locale/
naționale de informare a
populației privind impactul
deșeurilor radioactive asupra
mediului

Nr. campanii
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Ținte/ Tendințe

Frecvența monitorizării

Creșterea acceptanței publice
prin informarea transparentă și
continuă privind stadiul de
dezvoltare
al
proiectelor
propuse prin Strategie.

Anual
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12. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC
Strategia Națională pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear
uzat și a deșeurilor radioactive, numită generic Strategia Națională, reprezintă documentul programatic pe baza
căruia se desfăşoară activităţile de gestionare a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă şi
dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.
Scopul Strategiei Naţionale este revizuirea şi actualizarea Strategiei Naţionale aprobată prin Ordinul nr.
844/2004, luând în cosiderare schimbările aparute în evoluţia din ultimii ani a domeniului nuclear naţional (exemplu:
decalarea termenului de punere în funcţiune a Unităţii 3 şi Unităţii 4 la CNE Cernavodă) și ținând cont de progresele
tehnice și științifice înregistrate la nivel mondial. .
Strategia Naţională a fost actualizată ţinând cont de progresele tehnice şi ştiinţifice înregistrate la nivel mondial,
documentul rezultat putând fi folosit pentru informarea părţilor interesate cu privire la situaţia actuală şi la planurile şi
programele viitoare pentru gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive în România.
Obiectivele Strategiei
Obiectivul fundamental al Strategiei Naționale îl reprezintă îmbunătățirea continuă a procesului de gestionare
responsabilă și în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, fără transferarea nejustificată a
răspunderii către generațiile viitoare.
Obiectivele specifice ale Strategiei Naționale sunt:
- lnstituirea măsurilor naționale adecvate pentru gestionarea responsabilă a combustibilului nuclear uzat și a
deșeurilor radioactive, cu respectarea cerințelor de Securitate nucleară și radiologică stabilite prin cadrul
legislativ și de reglementare a domeniului nuclear
- Îmbunătățirea procesului de informare și asigurare a participării publice necesare cu privire la gestionarea
combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare
privind informaţiile clasificate şi principiul confidenţialităţii.
Obiectivele Strategiei Naţionale vor fi urmărite de către toţi titularii de autorizaţie care generează sau deţin
deşeuri radioactive, în toate etapele procesului de gestionare în siguranţă a acestora, inclusiv pe durata dezafectării
instalaţiilor nucleare şi radiologice.
Domeniul de aplicare al Strategiei Nationale
Strategia Națională se aplică:
- Activităților de gestionare în siguranță a combustibilului nuclear uzat provenit din operarea instalațiilor
nucleare de producere a energiei electrice și a reactorilor de cercetare;
- Activităților de gestionare în siguranță a deșeurilor radioactive provenite din operarea, retehnologizarea și
dezafectarea instalațiilor nucleare de producere a energiei electrice, reactoarelor de cercetare și din activitățile
industriale, medicale și de cercetare ce utilizează surse radioactive.
Sistemul de clasificare al deșeurilor radioactive
Conform clasificării generale, deșeurile radioactive se împart în:
g) deșeuri exceptate;
h) deșeuri de tranziție;
i) deșeuri de activitate foarte joasă;
j) deșeuri de activitate joasă și medie de viață scurtă (LILW-SL);
k) deșeuri de activitate joasă și medie de viață lungă (LILW-LL);
l) deșeuri de activitate înaltă (HLW).
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Strategia Națională nu se aplică gospodăririi deșeurilor generate din industria extractivă, și a amplasamentelor
contaminate cu asemenea deșeuri; acestea intră sub incidența Directivei CE 2006/21 privind gestionarea deșeurilor din
industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE și a reglementărilor naționale aplicabile. O Strategie Națională
și un Plan Național de Acțiuni pentru gospodărirea amplasamentelor contaminate din România a fost aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 683/2015.
Relatia cu alte planuri / programe / strategii relevante
La dezvoltarea şi implementarea Strategiei Naţionale s-a urmărit corelarea cu alte strategii naţionale relevante,
inclusiv cu:
a)

Strategia Energetică a României pentru perioada 2020-2030, cu perspectiva anului 2050;

b) Strategia Naţională de Dezvoltare a Domeniului Nuclear, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
1259/2002;
c) Strategia Naţională pentru Securitate şi Siguranţă Nucleară aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
600/2014
d) Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.
Scenariul de referință al Strategiei naționale privind gestionarea deșeurilor radioactive
Scenariul de referință privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive se
bazează pe faptul că în România acestea sunt generate, de următoarele activități:
f)

Operarea, retehnologizarea și dezafectarea Unităților U1 și U2 de la CNE Cernavodă. Se estimează că
durata minimă de implementare a proiectelor de retehnologizare este de doi ani per unitate și că în urma
retehnologizării, fiecare unitate va funcționa în condiții de siguranță, conform parametrilor de proiect,
pentru încă un ciclu de viață (25 de ani). Fiecare unitate de la CNE Cernavodă își va încheia perioada de
operare comercială după 52 de ani de la punerea în funcțiune (50 de ani de operare, plus 2 ani pentru
retehnologizare). Unitatea 1 va fi oprită definitiv în vederea dezafectării în 2049, Unitatea 2 în 2059;

g)
Unitățile U3 și U4, aflate în conservare la CNE Cernavodă, vor deveni operaționale conform Strategiei
Energetice a României. Aceste unități vor fi, de asemenea, retehnologizate în viitor, pentru a prelungi durata
lor de operare pentru încă un ciclu de viață (25 de ani)20;
h)

Operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice deținute de RATEN;

i)

Operarea și dezafectarea instalațiilor radiologice deținute de IFIN-HH;

j)

Operarea și /sau dezafectarea instalații radiologice deținute de micii titulari de autorizație din domeniu:
iv. Unități din industrie care utilizează echipamente cu surse de radiații sau generatoare de radiații
ionizante;
v. Unități din cercetare/învățământ care utilizează echipamente și instalații cu surse radioactive sau
generatoare de radiații ionizante, sau instalații nucleare (de ex. Universitatea din BucureștiFacultatea de Fizică care deține Ansamblul subcritic HELEN);
vi. Unități care desfășoară activități de utilizare, producere, import/export a surselor mici de radiații
sau generatori de radiații ionizante;

20

In perioada 2017-2021, Ia CNE Cernavodă se desfășoară prima fază de definire a Proiectului de Retehnologizare a
Unității l CNE Cernavodă. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru Proiectul de Retehnologizare va permite
extinderea duratei de viață totală a unității la 60 de ani. Aceeași dezvoltare este prevazută și în cazul U2, U3 și U4.
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Ca rezultat al Politicii Naționale, sunt propuse în Scenariul de referință o serie de concepte, planuri și soluții
tehnice privind depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, după cum urmează:
Deșeurile radioactive de activitate joasă și medie de viață scurtă (LILW-SL), generate din operarea,
retehnologizarea și dezafectarea Unităților de la CNE Cernavoda vor fi depozitate definitiv în DFDSMA. Activitățile
vizând amplasarea și construcția acestui depozit vor fi planificate astfel încât instalația să devină operațională în anul
2028. Până la punerea în funcțiune a DFDSMA, deșeurile radioactive LILW-SL vor fi depozitate intermediar în instalații
dedicate, pe amplasamentul CNE Cernavodă;
În prezent combustibilul nuclear uzat este considerat deșeu și va fi depozitat definitiv într-un depozit geologic
de adâncime, împreună cu deșeurile radioactive de activitate joasă și medie de viață lungă ( LILW-LL). Activitățile
vizând amplasarea și construcția acestui depozit vor fi planificate astfel încât instalația să devină operațională în anul
2055. Până la punerea în funcțiune a depozitului geologic de adâncime, atât combustibilul nuclear uzat cât și deșeurile
radioactive LILW-LL vor fi depozitate intermediar în instalații dedicate, pe amplasamentul de la CNE Cernavodă;
Deșeurile radioactive LILW-SL generate din operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice din
afara ciclului combustibilului nuclear (cercetare, medicină, industrie, agricultură și alte domenii de interes socioeconomic), vor fi depozitate definitiv în DNDR IFIN-HH Băița Bihor până la închiderea acestuia;
Deșeurile radioactive LILW-LL și deșeurile radioactive considerate problematice (grafit iradiat, beriliu etc.),
generate în urma operării și dezafectării reactoarelor de cercetare (TRIGA si VVR-S), precum și sursele uzate închise,
care conțin radionuclizi de viață lungă provenite din activități din afara ciclului combustibil, vor fi depozitate definitiv în
depozitul geologic de adâncime; până când acesta va fi operațional, ele vor fi depozitate intermediar pe
amplasamentele IFIN-HH și RATEN ICN;
Combustibilul nuclear uzat generat de reactorii TRIGA va fi returnat în țara de origine, fie va fi depozitat definitiv
în depozitul geologic de adâncime; până când acesta va fi operațional, combustibilul mai sus menționat va fi depozitat
intermediar pe amplasamentul RATEN ICN.
Situația actuală a gestionării în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive
A. OBIECTIVE EXISTENTE
a) Obiective existente dedicate depozitarii intermediare
1. Obiective pe platforma CNE Cernavodă
DICA din cadrul CNE Cernavodă – depozit existent, operațional și autorizat de autoritatea competentă pentru
protecția mediului în vederea funcționării.
Politica CNE Cernavodă de administrare a combustibilului uzat cuprinde:
a) Depozitarea umedă în bazinul de depozitare intermediară pentru combustibilului nuclear uzat pe o perioadă de
minim 6 ani;
b) Depozitarea uscată în depozitul intermediar pentru combustibil nuclear uzat pe o perioadă de 50 de ani.
În cadrul DICA se depozitează intermediar combustibilul nuclear uzat CANDU, rezultat din operarea Unităților
1 și 2 de la CNE Cernavodă.
Soluția de depozitare intermediară a combustibilului nuclear uzat, aleasă în anul 2000 și implementată la CNE
Cernavodă începând cu anul 2003, când a fost pus în funcțiune primul modul DICA, se bazează pe sistemul de
depozitare uscată de tip MACSTOR (Modular Air-Cooled STORage) dezvoltat de către AECL, utilizând modulul
MACSTOR 200, cu o capacitate de depozitare de 12.000 de fascicule de combustibil nuclear uzat/modul.
Proiectul DICA, așa cum este aprobat, se bazează pe construirea etapizată a modulelor tip MACSTOR 200. La
data elaborării prezentei Strategii Naționale, pe amplasamentul DICA sunt construite și operate 10 module de depozitare
de tip MACSTOR 200, modulul 11 fiind finalizat și pus în funcțiune în 2020.
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Depozitul Intermediar de Combustibil Uzat (DICA) se afla pe amplasamentul CNE Cernavodă, transportul
realizându-se pe un drum intern care permite menținerea unui sistem de protecție fizică integrat.
În fiecare an se transferă de regulă, un număr în jur de 4500 de fascicule de la fiecare unitate nucleară la
Depozitul Intermediar de Combustibil Uzat (DICA).
Funcționarea Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă generează cea mai mare parte a combustibilului nuclear
uzat din România, la o rată medie de aproximativ 180 tone U pe an. Conform Strategiei Energetice, se preconizează că
alte 2 unități CANDU vor fi construite la CNE Cernavodă în perioada următoare. În acest caz rata totală de generare a
combustibilului nuclear uzat va ajunge la aproximativ 360 tone U pe an, la momentul în care cele două unități vor deveni
operaționale.
Cantitatea totală anticipată de combustibil nuclear uzat, generat în urma operării celor 4 unități, este de
1.055.000 fascicule de combustibil nuclear. În conformitate cu planurile actuale, ultimul combustibil nuclear uzat va
fi descărcat din Unitatea 4 în anul 2076.
DIDSR din cadrul CNE Cernavodă – depozit existent, operațional și autorizat de autoritatea competentă pentru
protecția mediului în vederea funcționării.
DIDSR se află în perimetrul de securitate fizică de pe amplasamentul CNE Cernavodă. Această instalație este
proiectată pentru depozitarea intermediară atât a deșeurilor radioactive LILW-SL, cât și deșeurilor radioactive LILW-LL,
cu excepția rășinilor schimbătoare de ioni uzate și a mecanismelor de control reactivitate, care sunt depozitate în mod
autorizat, în zone radiologice din Unitățile 1 și 2 CNE Cernavodă.
Activitățile implicând deșeurile radioactive LILW-SL desfășurate la CNE Cernavodă se înscriu în etapa de
predepozitare, ca etapă premergătoare depozitării definitive; predepozitarea include procesarea și depozitarea
intermediară, inclusiv activitățile de transfer efectuate în vederea depozitării intermediare.
Procesarea deșeurilor radioactive include orice activitate care conduce la schimbarea caracteristicilor
deșeurilor, inclusiv pretratare, tratare etc. Procesarea ține cont de caracteristicile fiecărui tip deșeu radioactiv, precum și
de cerințele impuse de fiecare etapă din gestionarea deșeurilor radioactive.
Pentru deșeurile solide radioactive din categoria LILW-SL, pretratarea include următoarele activități: colectare,
sortare, neutralizare și decontaminare și poate include și o perioadă de depozitare intermediară.
Tratarea deșeurilor solide radioactive din categoria LILW-SL include reducerea volumului prin compactare sau
mărunțire, separarea celor incinerabile de cele neincinerabile, după o perioadă de depozitare intermediară și este
realizată de către operatori autorizați. Deșeurile radioactive care prezintă sau sunt suspecte a fi contaminate cu C-14 nu
sunt compactate și sunt ambalate separat.
Volumul total al deșeurilor radioactive solide, pentru ambele unități ale CNE Cernavoda, produs în anul 2019,
a fost de 54,8 m3. În total, în perioada 1996 – 2019, volumul total de deșeuri radioactive solide, pentru ambele unități,
este de 952,47 m3. Acestea sunt depozitate intermediar în interiorul gardului de protecție fizică al Centralei, din cadrul
DIDSR. La rata actuală a generării de deșeuri radioactive pentru cele 2 unități aflate în exploatare, capacitatea maximă
de depozitare intermediară a DIDSR va fi atinsă aproximativ în 2026. Termenul de atingere a capacității maxime de
depozitare intermediară poate fi decalat prin utilizarea unor tehnologii adecvate de tratare și condiționare care să vizeze
minimizarea volumului de deșeuri radioactive.
2. Obiective pe platforma RATEN-ICN
Instalații de depozitare intermediară a combustibilului nuclear uzat generat din operarea reactorilor TRIGA la
RATEN ICN
RATEN ICN are pregătite instalații pentru depozitarea intermediară umedă (piscina de stocaj) a combustibilului
nuclear uzat iradiat în cei doi reactor nucleari: TRIGA SSR 14MW şi TRIGA ACPR şi puţuri pentru depozitare
intermediară intermediară uscată a combustibilului nuclear experimental iradiat în cei doi reactor TRIGA. Soluția pentru
depozitarea intermediară a combustibilului TRIGA în piscina de stocaj a fost aleasă o dată cu construirea reactorilor.
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Piscina pentru depozitarea intermediară a combustibilului uzat TRIGA, rezultat din operarea celor doi reactor
TRIGA, cu dimensiunile 4 x 3.7 x 7.15 m (volum = 105 m3) este o construcţie din beton armat căptușită cu tablă din oţel
inoxidabil OL304 şi grosimea de 10 mm. Piscina pentru depozitarea intermediară (piscina de stocaj) este situată pe
amplasamentul ICN Piteşti şi este localizată în clădirea Reactor-LEPI. Aceasta este dotată cu două rastele pentru
depozitarea umedă a combustibilului iradiat, unul pentru combustibilul TRIGA SSR şi unul pentru combustibilul TRIGA
ACPR. Rastelul pentru depozitarea intermediară umedă a casetelor care conţin elementele combustibile TRIGA SSR
are capacitatea de depozitare intermediară de 48 casete şi este proiectat şi construit astfel încât, la încărcarea maximă
intermediar pentru 25-30 de ani.
Pentru depozitarea intermediară umedă a combustibilului iradiat TRIGA ACPR a fost construit şi instalat în
piscina de stocaj un rastel special, cu dimensiunile 1565×900×1540 mm, având 168 canale de depozitare intermediară
dispuse pe 2 niveluri (câte 84 canale pe nivel), în reţea dreptunghiulară cu pasul de 100/110mm. Pentru a asigura
introducerea uşoara a combustibilului în canalele de stocaj, s-au prevăzut pâlnii de ghidare.
Ambele rastele (cel pentru depozitarea intermediară a combustibilului TRIGA SSR şi cel pentru depozitarea
intermediară umedă a combustibilului TRIGA ACPR) sunt executate din profile, table şi țevi standardizate (din aliaj de
aluminiu AlMg3), asamblate prin sudură cu arc electric şi electrod consumabil în atmosferă inertă.
Combustibilul uzat din reactorul TRIGA SSR este scos din zona activă şi depozitat intermediar într-un rastel
situat în piscina reactorului, care poate acomoda 4 casete de combustibil (fiecare casetă de combustibil TRIGA conține
25 de elemente combustibile). În acest rastel, casetele de combustibil pot fi păstrate la calmare pentru cel puțin un an
de zile. După calmare, casetele de combustibil TRIGA SSR sunt transferate cu ajutorului unui dispozitiv special,
subacvatic, printr-un canal cu apă cu adâncimea de 5.5m, în rastelul de depozitare intermediară situat în piscina de
stocaj.
Pentru combustibilul TRIGA ACPR există un rastel situat în piscina reactorului în care pot fi depozitate
intermediar pentru calmare, 10 elemente combustibile iradiate în reactorul TRIGA ACPR.
Puţurile pentru depozitarea intermediară uscată (puţuri de stocaj) a combustibilului nuclear experimental iradiat
în cei doi reactor TRIGA sunt amplasate în clădirea LEPI, în una din celulele de examinare, celulă cu protecţie biologică
din beton cu baritină . Această celulă este dotată cu 13 puţuri de stocaj:
5 puţuri de stocaj (notate A1÷A5 începând de la est spre vest), pentru elemente combustibile experimentale
iradiate în reactorii TRIGA, sau elemente CANDU extrase din fasciculele combustibile transferate de la CNE Cernavodă,
în scopul evaluării performanțelor;
-

5 puţuri de stocaj pentru fascicule de elemente combustibile (notate B1÷B5 începând de la est spre vest);

3 puţuri de stocaj (notate C1 la est, C2 la sud şi C3 la nord), pentru fragmente de elemente combustibile
secționate pentru analize distructive, probe metalografice, surse radioactive închise de viață lungă.
Puţurile de stocaj sunt fose cilindrice executate în pardoseala celulei de examinare, pe direcţia axei
longitudinale est-vest, în care sunt instalate rastelele pentru depozitarea intermediară a fasciculelor combustibile
CANDU 6, a elementelor combustibile prelevate din fasciculele combustibile, a fragmentelor şi probelor de elemente
combustibile supuse examinării distructive, precum și a surselor radioactive închise de viață lungă. Capacitatea maximă
de depozitare intermediară în puţurile de stocaj B1÷B5 este de 25 de fascicule combustibile CANDU 6, utilizate până la
un grad de ardere mediu de 7500 MWzi/tU şi depozitate intermediar pe o durată minimă de 365 zile la CNE Cernavodă.
Răcirea combustibilului iradiat depozitat intermediar în puţurile de stocaj A1÷A5 şi B1÷B5 se poate face fie prin
convecţie naturală sau prin convecţie forţată, utilizând drept agent de răcire aerul sau azotul gazos. Răcirea prin
convecţie forţată este asigurată de un sistem de ventilaţie în circuit închis, care asigură recircularea agentului de răcire.
Agentul de răcire este introdus în puţurile de stocaj pe la baza lor, pentru a prelua căldura reziduală produsă prin
dezintegrarea radioactivă a combustibilului iradiat depozitat, şi este apoi evacuat direct în interiorul celulei de examen.
Depozitarea intermediară a deşeurilor radioactive lichide şi solide în STDR-RATEN-ICN
Deşeurile radioactive lichide sunt depozitate intermediar, până la tratarea în vederea condiţionării şi depozitării
finale, în două rezervoare de depozitare intermediară R1.1 şi R1.2, cu capacitatea totală de 300 m3, amplasate fiecare
în câte o cuvă de beton (pentru protecţie şi securitate în caz de pierdere a integrităţii), ce sunt situate la subsolul clădirii
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STDR, la nivelul –9 m. Rezervoarele R1.1 şi R1.2 sunt construite din oţel inox tip W1.4571, în formă cilindrică, cu
diametrul de 7,0 m; înălţime de 4,775 m; grosimea peretelui de 8 mm.
Instalația de depozitare intermediară (DIDR) a deşeurilor radioactive solide constă în postul de depozitare
intermediară containere metalice pline (care cuprinde o porţiune din hala de îmbetonare), în care se depozitează
temporar butoaiele metalice cu deşeu înglobat în mortar ce sunt transferate din celula de îmbetonare (~ 30 zile, pentru
definitivarea structurii de rezistenţă a mortarului în care sunt condiţionate deşeurile). Capacitatea de depozitare
intermediară este de 40 colete tip ABBD-1, aici fiind depozitate intermediar coletele cu deşeuri condiţionate ce urmează
a fi transferate pentru depozitare definitivă la DNDR Băiţa Bihor.
2. Obiective pe platforma IFIN-HH
În cadrul STDR-IFIN-HH există spații de depozitare intermediară, operaționale și autorizate de autoritatea
competentă pentru protecția mediului, în vederea funcționării. Aceste spații sunt destinate depozitării intermediare a
deșeurilor radioactive, inclusiv surse radioactive uzate, cu excepția combustibilului nuclear ars și a deșeurilor provenite
din activităţile de extragere şi prelucrare a materiei prime nucleare. Capacitatea totală de depozitare intermediară este
de 3.183 m3 și cuprinde:
Depozitul intermediar STDR -IFIN-HH
Este compartimentat în 5 depozite intermediare (D1 ÷ D5), dimensiuni 12 m x 6 m x 6 m (fiecare), proiectate
pentru pre-depozitarea deșeurilor radioactive, în felul următor:
- depozitele D1 și D2 – depozitare temporară a coletelor cu deșeuri radioactive;
- depozitul D3 – depozitare intermediară pentru materiale supuse garanțiilor nucleare;
-depozitele D4 și D5 – depozitare intermediară a deșeurilor radioactive și a surselor radioactive uzate.
Depozitul de filtre uzate, DFU – constă din patru puțuri din beton, cu dopuri de beton, pentru depozitarea deșeurilor
solide și este deservit de un pod rulant.
Rezervoarele 300 m3 TK4 și TK5 – un ansamblu alcătuit dintr-o construcție subterană (casa vanelor și 2 rezervoare
îngropate), pentru depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive lichide.
Depozitul intermediat de deșeuri radioactive solide (DIDS) – amenajat în Clădirea 22 din incinta Grup I Reactor,
asigură depozitarea intermediară a deșeurilor de aluminiu și grafit rezultate din dezafectarea reactorului VVR-S.
Depozitul metalic – realizat din profile metalice de diverse forme și dimensiuni cu o suprafața construită de 104,16 m2.
În prezent acesta nu este utilizat.
Conditii privind protecția fizică: STDR, inclusiv spațiile de depozitare, se află în perimetrul de securitate fizică de pe
amplasamentul IFIN-HH.
Condiții de securitate radiologică și protecție la radiații:
IFIN-HH asigură:
- securitatea radiologică a instalațiilor STDR-IFIN-HH;
- protecția radiologică a lucrătorilor proprii și a lucrătorilor externi;
- monitorizarea radiologică a zonelor de lucru din STDR-IFIN-HH;
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- monitorizarea și controlul ratei emisiilor de efluenți radioactivi, conform procedurilor STDR-IFIN-HH și a reglementărilor
CNCAN specifice domeniului.
Instalațiile existente la STDR-IFIN-HH au urmatorul profil:
a) Tratarea deșeurilor lichide radioactive de joasă și medie activitate prin solidificare;
b) Tratarea deșeurilor radioactive solide prin:
- Sortarea deșeurilor solide în vederea segregării acestor deșeuri pe categorii înainte de tratare și condiționare;
- Supercompactarea deșeurilor solide compactabile pentru reducerea volumului;
- Condiționarea deșeurilor radioactive prin îmbetonare în butoaie standard de 220 L sau 420 L;
- Divizarea și mărunțirea obiectelor metalice/din mase plastice în vederea tratării și/sau condiționării ulterioare;
- Condiționarea și transvazarea deșeurilor radioactive cu Am-241, Pu-238, Ra-226, surselor de neutroni și a
surselor gama de mare activitate;
- Dezmembrarea și condiționarea deșeurilor radioactive de tip detectori de fum;
c) Tratarea efluenților radioactivi apoși de joasă și medie activitate, în Stația de tratare a efluenților radioactivi apoși de
joasă și medie activitate (STERAJMA), prin procedee de separare chimice și fizico-chimice, astfel încât apele rezultate
în urma tratării să poată fi deversate în mediu;
d) Decontaminarea echipamentelor și a autovehicolelor care transportă deșeuri radioactive;
e) Decontaminarea echipamentelor de protecție individuală;
f) Colectarea drenajelor potențial active rezultate în urma operațiilor de rutină din cadrul STDR;
g) Transportul și manipularea deșeurilor radioactive.
În perioada 2012 – 2014 STDR-IFIN-HH a fost modernizată și o mare parte din echipamentele și componentele
instalației radiologice de tratarea deșeuri radioactive au fost înlocuite cu unele noi, astfel se presupune că procesul de
dezafectare a STDR-IFIN-HH va avea loc peste cca. 30 de ani. Volumul total al deșeurilor radioactive solide (VLLW și
LILW-SL) la finalul anului 2019 a fost de 320 m3, iar cantitatea de deșeuri radioactive la sfârșitul duratei planificate de
operare ar putea fi de aproximativ 500 m3.
b) Obiective existente dedicate depozitării finale
DNDR IFIN-HH de la Băiţa Bihor reprezintă un depozit existent, operațional și autorizat de autoritatea competentă
pentru protecția mediului în vederea funcționării. Acesta este situat în galeriile unei mine de uraniu dezafectată din Munții
Apuseni. Depozitul a început operațiile de depozitare definitivă în 1985, fiind modernizat în mod semnificativ în perioada
2010-2011.
În DNDR IFIN-HH sunt depozitate definitiv deșeurile radioactive instituționale LILW-SL, tratate și condiționate
în instalațiile de la IFIN-HH și RATEN ICN și care îndeplinesc criteriile de acceptare pentru depozitare definitivă la acest
depozit. Sunt incluse atât deșeurile radioactive generate de institutele de cercetare, precum și unele deșeuri radioactive
și surse închise uzate colectate de la generatorii de deșeuri radioactive, din afara ciclului combustibilului nuclear.
Deșeurile radioactive care nu îndeplinesc criteriile de acceptare pentru DNDR IFIN-HH (cum ar fi deșeurile radioactive
LILW-LL, surse de Ra-226 , sursele de Am-241 din detectorii de fum și sursele de neutroni), sunt depozitate intermediar
pe amplasamentele celor două institute de cercetare, până când depozitul geologic de adâncime va fi operațional.
Deșeurile radioactive LILW-SL depozitate la DNDR IFIN-HH Băiță Bihor includ deșeuri radioactive solide
compactabile și necompactabile (cum ar fi materiale feroase, plastice tocate și componente mici, materiale activate,
rășini schimbătoare de ioni, surse închise uzate și componente) inclusiv deșeuri radioactive rezultate din dezafectarea
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reactorului VVR-S condiționate în matrice de ciment Portland obișnuit și ambalate în butoaie din oțel carbon de 220/420
litri.
Depozitul DNDR IFIN-HH este proiectat pentru a depozita definitiv un volum de deșeuri radioactive condiționate
de aproximativ 5.000 m3. La nivelul anului 2019, volumul total de deșeuri radioactive depozitate definitiv este de
aproximativ 2286 m3. Depozitul se va închide atunci când capacitatea de depozitare definitivă disponibilă va fi epuizată.
Este de așteptat ca acest lucru să se întâmple în jurul anului 2040, pe baza ratei de generare a deșeurilor radioactive
LILW-SL de către IFIN-HH și RATEN ICN și generatorii de deșeuri.
Planul preliminar de închidere care conţine cerinţele privind monitorizarea radiologică propune :
- o perioadă de control instituțional activ de 100 de ani, în cursul căreia va fi restricționat accesul la fata locului și va
exista supraveghere și monitorizare;
- o perioadă de control instituțional pasiv de încă 200 de ani, când perimetrul amplasamentului va fi îngrădit și marcat;
- După 300 de ani amplasamentul va fi eliberat pentru acces nerestricționat.
B. MĂSURI PROGRAMATE PENTRU GESTIONAREA ÎN SIGURANȚĂ A DEȘEURILOR RADIOACTIVE ȘI A
COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT
Locație

Obiectiv existent
intermediare

depozitării

Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

Depozitul
Intermediar
de
Deşeuri Solide Radioactive
(DIDSR)

Una dintre măsurile ce vor permite îmbunătățirea activităților
de predepozitare constă în caracterizarea deșeurilor
radioactive generate, în vederea reducerii incertitudinilor
privind estimările inventarului de deșeuri radioactive.
Având în vedere că în prezent, pe amplasamentul CNE
Cernavodă, nu există o instalație dedicată pentru tratarea și
condiționarea deșeurilor radioactive în vederea depozitării
definitive, se va avea în vedere elaborarea unor studii
tehnico-economice pentru identificarea soluțiilor tehnice
optime care să asigure îndeplinirea criteriilor finale de
acceptare pentru depozitarea definitivă a coletelor cu
deșeuri radioactive în DFDSMA. De asemenea, se are în
vedere extinderea capacității de depozitare intermediară
pentru depozitarea deșeurilor radioactive rezultate în urma
activităților de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă.

Platforma CNE Cernavodă
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Locație

Obiectiv existent
intermediare

depozitării

Depozitul
Intermediar
Combustibil Uzat (DICA)

de

Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat
La CNE Cernavodă, combustibilul nuclear uzat se descarcă
din reactor în bazine de depozitare. Bazinele principale de
depozitare au o capacitate nominală de depozitare pentru
circa 8 ani de operare a reactorului la putere nominală.
Bazinele de depozitare combustibil defect pot asigură o
capacitate de depozitare de 300 de fascicule.
Combustibilul nuclear uzat este transferat din bazinele
principale de depozitare în depozitul intermediar de
combustibil nuclear uzat după o perioadă de minimum 6 ani
de răcire. Transferul se face într-un container special
autorizat, la DICA. CNE Cernavodă a efectuat studiile
necesare trecerii la modulul de tip MACSTOR 400 care, în
comparație cu modulul MACSTOR 200, are capacitate de
depozitare intermediară dublă (24.000 fascicule
combustibile). Proiectul MACSTOR 400 se va executa
etapizat, după obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor
necesare. Implementarea modulului tip MACSTOR 400 este
necesară deoarece asigură soluțiile depozitării intermediare
a combustibilului nuclear uzat atât pentru Unitatea 1 și
Unitatea 2, pentru două cicluri de viață, cât și pentru varianta
cu 4 unități în exploatare, fiecare pentru două cicluri de
viață, până când Depozitului Geologic de Adâncime va fi
operațional. Proiectul extindere DICA cu trecere la module
de tip MACSTORE 400 este un proiect aprobat ca soluție
tehnică fezabilă în cadul SNN și pentru aceste proiect este
inițiată procedura EIA, la data elaborării prezentei strategii.

Platforma RATEN-ICN

Piscina
pentru
depozitarea
intermediară a combustibilului uzat
TRIGA, rezultat din operarea celor
doi reactor TRIGA (TRIGA SSR
14MW şi TRIGA ACPR)

Piscina de stocaj asigură depozitarea intermediară umedă
a combustibilului TRIGA iradiat, capacitatea acesteia fiind
suficientă pentru depozitare intermediară a combustibilului
nuclear uzat ce va fi generat în perioada de operare a celor
doi reactori TRIGA (până în 2035). Pentru menţinerea
integrităţii elementelor combustibile pe toată durata stocării
umede, se va asigura calitatea agentului de răcire astfel
încât să fie evitată degradarea tecilor elementelor
combustibile. De asemenea, agentul de răcire va fi
monitorizat din punct de vedere radiologic, conform cu
prevederile din limitele şi condiţiile tehnice de operare.
Pentru depozitare intermediară uscată, a combustibilului
nuclear uzat rezultat din operarea reactorilor TRIGA, sunt în
curs de derulare studii privind proiectarea şi realizarea de
canistre pentru depozitare intermediară uscată pe
amplasament până la alegerea soluţiei pentru depozitarea
finală.

Depozitarea intermediară (uscată)
a elementelor şi fragmentelor de
combustibil nuclear experimental
iradiat, fascicule CANDU şi surse
radioactive închise de viaţă lungă.
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Se vor asigura condiţiile de exploatare în siguranţă, în
conformitate cu limitele şi condiţiile de operare din
autorizaţia LEPI, până la dezafectarea unitatilor CANDU de
la CNE Cernavodă.
RATEN ICN intenţionează să efectueze studiile necesare
pentru gestionarea pe termen lung a deșeurilor radioactive
LILW-LL și a altor deșeuri radioactive considerate
problematice (grafit iradiat, aluminiu, beriliu etc.) ce vor fi
generate în urma dezafectării reactorului TRIGA și a
instalațiilor radiologice din RATEN ICN, luând în
considerare construirea unei instalații de depozitare
intermediară pe amplasament.
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Locație

Obiectiv existent
intermediare

depozitării

Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

Depozitarea
intermediară
a
deşeurilor radioactive tratate şi
conditionate în RATEN ICN în
vederea depozitării finale.

Pentru asigurarea gestionării în siguranţă a deşeurilor
radioactive generate din operarea şi dezafectarea
instalaţiilor nucleare şi radiologice din RATEN ICN şi a celor
preluate de la alţi operatori din România, sunt în derulare
activități de cercetare pentru dezvoltarea şi calificarea de
matrici noi de condiţionare: matrici de geopolimeri şi matrici
pe bază de fosfat de magneziu.
Calificarea acestor matrici noi va permite condiţionarea
deşeurilor radioactive ce nu pot fi înglobate în matrici pe
bază de ciment Portland, ca de exemplu grafit iradiat, sau
metale reactive, precum deşeuri de aluminiu sau beriliu.

Depozitul intermediar STDR IFIN-HH; dedicat depozitării
intermediare
a
deşeurilor
radioactive (lichide, solide, surse
închise uzate) VLLW şi LILW-SL,
LILW-LL generate de instalaţiile
nucleare şi radiologice din IFIN-HH
şi din teritoriu (spitale, industrie,
etc), precum şi a celor istorice

Măsurile programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive depozitate intermediar vor permite
îmbunătățirea activităților de predepozitare și constau în:
- tratarea, condiționarea și depozitarea finală a deșeurilor
radioactive, depozitate intermediar pentru reducerea
activități prin dezintegrare naturală;
- cercetarea, dezvoltarea și implementarea de metode și
tehnologii de condiționare în vederea stocării în condiții de
securitate radiologică pe termen lung a deșeurilor LILW-LL
care urmează a fi transferate in Depozitul Geologic de
Adâncime;
- cercetarea, dezvoltarea și implementarea de metode și
tehnologii de tratare a deșeurilor problematice pentru care
în prezent nu există pe plan mondial tehnologii de tratare;
- revizuirea criteriilor de protecție radiologică
corespunzatoare activităților de clearance a deșeurilor
radioactive de foarte joasă activitate, rezultate din
dezafectarea instalațiilor radiologice, în vederea freerelease, in conformitate cu Directiva 2013/59 /Euratom;

Platforma IFIN-HH

- modernizarea sistemului de protecție fizică;
- activități de cercetare în vederea dezvoltării unor tehnologii
pentru reîncapsularea surselor Am-241, alfa active.
Rezervoarele 300 m3 TK4 și
TK5,
dedicate
depozitării
intermediare
a
efluenților
radioactivi apoși

Măsurile programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive depozitate intermediar vor permite
îmbunătățirea activităților de predepozitare și constau în:

Depozitul
intermediar
de
deșeuri radioactive solide DIDR,
dedicat depozitării intermediare a
deșeurilor de aluminiu și grafit
rezultate
din
dezafectarea
reactorului VVR-S.

Măsurile programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive depozitate intermediar vor permite
îmbunătățirea activităților de pre-depozitare și constau în:
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-

tratarea și eliberarea în mediu a efluenților radioactivi
apoși
Evaluarea metodelor de transfer de tehnologie și de
cunoștințe în scopul introducerii în practică a rezultatelor
cercetarii, transformate în materiale, procese și servicii noi
sau îmbunătățite în managementul deșeurilor radioactive
lichide

- activități de cercetare în vederea dezvoltării unor tehnologii
pentru imobilizarea deșeurilor radioactive din aluminiu și
grafit în vederea depozitării.
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Locație

Obiectiv existent
intermediare

depozitării

Măsuri programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat

Depozitul de filtre uzate, DFU (în
prezent nu este utilizat)

Măsurile programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive depozitate intermediar vor permite
îmbunătățirea activităților de pre-depozitare și constau în:
- evaluarea extinderii capacității de depozitare intermediară
pentru depozitare intermediară a deșeurilor radioactive
rezultate în urma activităților de dezafectare a unor instalații
nucleare/radiologice

Depozit metalic (în prezent nu
este utilizat)

Măsurile programate pentru gestionarea în siguranță a
deșeurilor radioactive depozitate intermediar vor permite
îmbunătățirea activităților de pre-depozitare și constau în:
- evaluarea extinderii capacității de depozitare intermediară
pentru depozitare intermediară a deșeurilor radioactive
rezultate în urma activităților de dezafectare a unor instalații
nucleare/radiologice.

C. OBIECTIVE DEDICATE DEPOZITĂRII FINALE PROPUSE PRIN STRATEGIA NAȚIONALĂ
1. DFDSMA (Depozitul Final de Deşeuri de Slabă şi Medie Activitate)
Reprezintă un depozit ce se intenționează a fi construit în interiorul zonei de excludere a CNE Cernavodă
(Comuna Saligny) pe dealul Bogdaproste, sub rezerva aprobării de către autorităţile competente. Prima etapă a
DFDSMA este programată să fie pusă în funcţiune în anul 2028, în aceasta primă etapă urmând să fie construite 8
celule, conform Strategiei Naționale. DFDSMA presupune construirea a maxim 64 de celule.
Deșeurile radioactive LILW-SL vor fi depozitate definitiv în DFDSMA, după tratarea și condiționarea acestora. De
asemenea, conceptul actual al DFDSMA prevede ca acesta ar putea fi extins cu o zonă în care ar putea fi construit noul
depozit pentru depozitarea deșeurilor radioactive VLLW.
DFDSMA va fi un depozit de tip multi-barieră, de suprafață, cu celule de depozitare. Conceptul de depozitare
se bazează pe experiența internațională în acest domeniu și a bunelor practici existente și demonstrate în timpul
proiectării, construirii și operării unor astfel de depozite în țări dezvoltate, cum ar fi Centre de l'Aube din Franța, El Cabril
din Spania, Dukovany din Cehia, Mochovce din Slovacia, etc.
Acest concept utilizează un sistem multi-barieră pentru a izola radioactivitatea de public şi mediu. Sistemul multi-barieră
constă în:
prima barieră: forma fizică a deşeurilor, care trebuie să fie solide şi încapsulate sau imobilizate într-un
colet de deşeuri;
a doua barieră: structurile inginereşti (module de depozitare, celule de depozitare, sistemul de colectare
ape potenţial radioactive, acoperişul final artificial) care trebuie să prevină ca apa infiltrată să transporte radionuclizii din
coletele de deşeuri în mediu;
a treia barieră: geologia amplasamentului de depozitare, care în caz de deteriorare a primelor două
bariere, trebuie să limiteze la un nivel acceptabil impactul eliberării de radioactivitate în mediu.
DFDSMA este proiectat sa aibă o capacitate maximă de depozitare de aproximativ 122.000 m3 de deşeuri
radioactive de slabă şi medie activitate de viaţă scurtă, tratate şi condiţionate.
Conform Planului de Situaţie, pe amplasamentul Saligny vor fi construite următoarele obiective:
-

Depozitul propriu-zis (D);

-

Clădirea administrativă (A);

-

Clădirea pentru servicii comune (C);
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-

Zonă testare acoperire finală;

-

Bazine de colectare ape pluviale;

-

Gospodărie apă;

-

Reţele aferente (apa, canalizare, colectare şi drenare ape pluviale, electrice, etc.);

-

Gard împrejmuire;

-

Zone aferente drumurilor:
-

Drum acces personal şi materiale;

-

Drum de acces deşeuri;

-

Drum acces la depozit excavaţii, inclusiv zona depozitului de excavaţii.

Se estimează că suprafaţa de teren necesară realizării DFDSMA, având în vedere obiectele prezentate mai
sus, va fi de cca. 42,07 ha, din care 22,6 ha sunt necesare pentru zona depozitului propriu-zis.

2. DGR (Depozitul Geologic de Adâncime)
Depozit planificat a deveni operațional în jurul anului 2055 în vederea depozitării combustibilului nuclear
uzat şi a deşeurilor radioactive LILW-LL, conform Strategiei Naționale. Având în vedere că Programul de depozitare
geologică se află într-un stadiu incipient, nu au fost propuse potențiale amplasamente/locații, din acest motiv nu s-a putut
analiza din punct e vedere al reliefului, climei, populației, agriculturii și creșterii animalelor sau din punct de vedere
economic.
În Romania, soluția tehnică adoptată pentru depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat este
amplasarea sa într-un depozit geologic de adâncime. De altfel și pe plan internațional aceasta este considerată soluția
cea mai sigură pentru depozitarea definitivă a deșeurilor înalt active și a combustibilului nuclear uzat.
Depozitul geologic, situat la adâncimi de cel puțin 500 m, este proiectat pentru a asigura izolarea totală
a deșeurilor înalt radioactive de mediul înconjurător, pe o perioadă de timp suficientă ca, prin dezintegrare radioactivă,
deșeurile astfel depozitate să nu mai reprezinte niciun pericol pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea populației.
Securitatea radiologică a acestei instalații de depozitare se asigură prin utilizarea unui ansamblu de bariere naturale
(roca gazdă) și inginerești (containerul în care sunt plasate deșeurile, materialele de umplutura, cele de închidere, etc),
capabile să limiteze migrarea radionuclizilor și deci să maximizeze izolarea pe termen lung și în condiții de siguranță și
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securitate nucleară a deșeurilor radioactive de viață lungă precum și a combustibului nuclear uzat. O reprezentare
ilustrativă a unui depozit geologic poate fi cea a depozitului proiectat în Canada.

Sursa: Organizația Canadiană de gestionare a deșeurilor radioactive (NWMO)
Precum în multe alte țări cu programe nuclearo-energetice relativ recente, programul de depozitare geologică
în Romania se afla într-o etapă incipientă. Strategia planificată pentru implementarea acestui program presupune
parcurgerea următoarelor etape:
 Selectarea conceptului de depozitare;
 Strategia de selectare a amplasamentului;
 Plan de cercetare-dezvoltare pentru implementarea depozitarii geologice;
 Selectarea rocii gazdă;
 Caracterizarea amplasamentului;
 Autorizarea amplasamentului;
 Construcția depozitului;
 Autorizația de operare;
 Perioada de control post-închidere.
În figura de mai jos este prezentat calendarul estimativ de implementare a proiectului de depozitare
geologică:

Până în prezent nu a fost ales conceptul pentru depozitul geologic de adâncime, iar pentru planificarea
preliminară și evaluarea costurilor a fost folosit ca referință conceptul canadian de depozit geologic de adâncime pentru
combustibilul nuclear uzat de tip CANDU.
O evaluare națională anterioară a mediilor geologice a identificat 6 tipuri de roci cu potențial adecvat, incluzând
granitul, șisturile verzi, bazaltul, argila, sarea și tufurile vulcanice. Nu a fost luată însă nicio decizie privind mediul geologic
sau roca gazdă preferate; trebuie definit un proces de caracterizare și de selecție a amplasamentului.
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Începând cu anul 1994, în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare ale RATEN, în domeniul depozitării
geologicee, au fost efectuate studii preliminare de cercetare-dezvoltare, privind:
selectarea zonelor şi amplasamentelor potenţiale pentru Depozitul Geologic de Adâncime, efectuate în
colaboarare cu GEOTEC Bucureşti și Institutul de Geologie şi Facultatea de Geologie – Bucureşti;
- tipurile şi cantităţile de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat ce trebuie depozitate geologic;
- elaborarea conceptului de depozitare geologică de adâncime, bazat pe proiectul canadian de depozitare a
combustibilului nuclear uzat CANDU;
- evaluări generice de securitate pentru amplasarea combustibilului nuclear uzat CANDU în roci cristaline şi
masive de sare;
- evaluarea inventarului radionuclizilor de viaţă lungă, relevanţi pentru securitatea radiologică post-închidere, în
deşeurile LILW-LL şi în combustibilul nuclear uzat CANDU;
- comportarea radionuclizilor în barierele inginereşti ale sistemului de depozitare (bentonită, materiale pe bază
de ciment).
Rezultatele studiilor de mai sus și competențele naționale de cercetare-dezvoltare acumulate, vor fi valorificate
de către ANDR pentru dezvoltarea programului de cercetare-dezvoltare suport pentru proiectul DGR.
-

Diagramele managementului deșeurilor radioactive și rutele de depozitare prevăzute pentru combustibilul
nuclear uzat și pentru deșeurile radioactive din Scenariul de referință sunt prezentate mai jos. Casetele albastre
reprezintă rutele și instalațiile existente, iar cele de culoare roșie reprezintă rutele planificate. IFIN-HH și RATEN-ICN se
ocupă/răspund de managementul deșeurilor instituționale preluate (în baza contractelor comerciale) de la generatorii de
deșeuri radioactive/titularii de autorizație din afara ciclului combustibilului nuclear.

Figura Diagrama managementului deșeurilor radioactive de activitate joasă și medie, de viață scurtă
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Figura Diagrama managementului combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive de activitate joasă și medie, de viață
lungă LILW-LL

*Notă Nu exista acorduri incheiate între România și țara de origine pentru repatrierea combustibilului TRIGA, de aceea s-au ales în diagramă
două posibile scenarii de gestionare a combustibilului nuclear uzat: repatriere sau depozitare definitivă în DGR.

ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN
SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII STRATEGIEI PROPUSE
Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor şi informaţiilor disponibile la momentul elaborării
Raportului de mediu referitoare la zonele studiate, informatii procesate, validate si prezentate public prin Raportul privind
Starea Mediului de catre Agentiile pentru Protectia Mediului din zonele studiate (APM Constanta) și pe baza altor
documente și documentații relevante. Analiza stării actuale a mediului a fost realizată pentru fiecare aspect de mediu
relevant.
Aspectele de mediu relevante considerate sunt următoarele: sol, apa, aer (inclusiv schimbări climatice),
biodiversitate, peisaj, așezări umane și sănătatea populaţiei (luând în considerare și conștientizarea populației privind
problemele de mediu). Aspectele relevante de mediu au fost prezentate în funcție de zona de amplasare a proiectelor
propuse prin Strategia Națională, astfel:
-Referitor la DFDSMA – se vor analiza aspectele relevante de mediu din zona Orașului Cernavodă și Com.
Saligny din județul Constanța, deoarece acestea sunt amplasate pe teritoriul administrativ sau din vecinătatea apropiată
al acestor localități: DFDSMA este propus a se amplasa pe teritoriul com. Saligny, în vecinătatea orașului Cernavodă.
- Referitor la DGR – așa cum a fost menționat anterior nu a fost luată nicio decizie privind mediul geologic sau
roca gazdă preferată, pentru acesta fiind necesară definirea unui proces de caracterizare și de selecție a
amplasamentului. Aspectele relevante de mediu vor fi prezentate pe viitor în funcție de informația acumulată de ANDR,
la momentul revizuirii Strategiei (conform legislației ANDR trebuie să actualizeze Strategia Națională periodic).
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Evoluția probabilă a mediului în situația neimplementarii Strategiei Naționale
Strategia Națională se revizuiește și se actualizează față de varianta aprobată prin Ordinul nr. 844/2004
deoarece au apărut schimbări în evoluția din ultimii ani a domeniului nuclear național (exemplu: decalarea cu cel puțin
10 ani a termenului de punere în funcțiune a Unității 3 și Unității 4 la CNE Cernavodă). În plus, este necesar să se țină
cont de progresele tehnice și științifice înregistrate la nivel mondial, prezentandu-se parților interesate situația actuală și
planurile și programele viitoare pentru gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive
în România.
Depozitarea în siguranță a deșeurilor slab și mediu radioactive prin izolarea lor permanentă și finală față de
mediul înconjurător și om necesită construirea instalațiilor corespunzătoare pentru acest scop, care nu există în
momentul de faţă în România.
Strategia Națională vizează îndeplinirea obiectivelor sale prin proiectele ce urmează a fi implementate, respectiv
DFDSMA și DGR.
Construirea DFDSMA și a DGR e răspunsul la angajamentele internaționale ale României raportat la:
-

Obligația României, conform Directivei 2011/70/Euratom din 19 iulie 2011, pentru elaborarea cadrului național
pentru gestionarea responsabilă și în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;
Gestionarea deșeurilor radioactive în UE după standardele de securitate a Agenției Internaționale pentru
Energie Atomică (AIEA), precum și aplicarea celor mai bune practici în comunitate.
Raportul de mediu își propune evaluarea aspectelor de mediu pentru aceste noi proiecte.

Prezenta secţiune analizează scenariul ȋn care nu se implementează Strategia Națională și se mențin tendințele
aspectelor de mediu relevante prezentate în subcapitolul anterior.
Această analiză este necesară în vederea evaluării modului în care Strategia Națională răspunde nevoilor şi
cerinţelor stării mediului şi a tendinţelor sale de evoluţie.
Analiza Alternativei 0, respectiv a neimplementarii Strategiei Naționale, are la baza gradul actual de cunoaştere
şi metodele de evaluare existente în ceea ce privește starea mediului şi tendinţele evoluţiei sale.
Neimplementarea Strategiei Naționale ar duce la depozitarea intermediară un termen mai lung a combustibilului
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive și nerespectarea de către România a cerințelor Directivei 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 care se aplica și stabilește obligațiile Statelor Membre de a avea și de
a raspunde pentru implementarea de programe de gestionare deșeuri radioactive generate pentru toate etapele
gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitarea definitive, fară transferarea nejustificată a acestei
răspunderi către generațiile viitoare. Mai mult de atât, neimplementarea proiectelor de depozitare definitivă a deșeurilor
radioactive și a combustibilului nuclear uzat ar conduce la necesitatea prelungirii timpului de viață a instalațiilor de
depozitare intermediară existente și a extinderii capacității acestora.
Pe termen scurt, neimplementarea Strategiei Naționale nu schimbă situația actuală a aspectelor de mediu
relevante însă va avea un impact major pe termen mediu și lung prin întârzierea investițiilor. Depozitarea intermediară a
deșeurilor slab și mediu radioactive pe termen nedefinit conduce la nerespectarea angajamentelor României față de
legislația europeană, la eforturi investitionale majore ale operatorilor acestor tipuri de deșeuri radioactive, și pot necesita
măsuri suplimentare, pe termen lung de protecție a mediului
Obiectivul imediat prevăzut în Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive a se realiza în următorii ani este DFDSMA și anume prima etapă
a depozitului ce va fi finalizată în 2028 având un număr de 8 celule construite.
DFDSMA trebuie să asigure capacitatea necesară pentru depozitarea definitiva in siguranta a deșeurilor
radioactive de activitate joasă și medie de viață scurtă, care se obțin:
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din operarea, retehnologizarea și dezafectarea Unităților nucleare de la CNE Cernavodă;
din operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice din afara ciclului combustibilului nuclear
(cercetare, medicină, industrie, agricultură și alte domenii de interes socio-economic) care respecta cerințele
de depozitare la suprafață, după închiderea DNDR IFIN-HH în jurul anului 2040.

În situația neimplementarii Strategiei Naționale, deșeurile radioactive rezultate din dezafectarea unităților
nuclearoelectrice vor trebui să rămână în depozitele intermediare pentru o perioadă de timp nedefinită.
Dezafectarea unități CANDU de la CNE Cernavodă se va face în conformitate cu Planurile de dezafectare
aprobate de CNCAN și avizate de ANDR. Din procesul de dezafectare vor fi generate deșeuri radioactive, majoritatea
vor fi deșeuri radioactive solide LILW-SL, formate din beton, oțel, sol etc. Vor fi generate, de asemenea, deșeuri
radioactive LILW-LL, dintre care majoritatea vor fi deșeuri radioactive metalice, cum ar fi componentele interne activate
ale reactorului și conductele contaminate.
În acord cu scenariul de referință din Strategia Națională, deșeurile radioactive LILW-SL rezultate în urma
dezafectării sunt planificate să fie depozitate definitiv la DFDSMA, după tratarea și condiționarea corespunzătoare a
acestora de către titularul de autorizație. Deşeurile LILW-LL vor fi depozitate intermediar pe amplasamentul CNE
Cernavodă, până ce depozitul geologic de adâncime vă deveni operaţional.,.
De asemenea, în urma procesului de dezafectare a instalațiilor radiologice instituționale vor fi generate volume
de deșeuri radioactive LILW-SL și LILW-LL. Deșeurile radioactive instituționale LILW-SL provenite din dezafectarea
instalațiilor radiologice se depozitează definitiv la DNDR IFIN-HH Băița Bihor. Neimplementare strategiei naționale
înseamnă atingerea capacității DNDR IFIN-HH Băița Bihor și necesitatea de a identifica soluții de depozitare
intermediară a deșeurilor radioactive destinate depozitului, pe timp nedefinit.. IFIN HH și RATEN ICN iau în considerare
iniţierea unor studii privind construirea pe propriul amplasament de depozite intermediare pentru deşeurile LILW-LL până
la intrarea în funcțiune a DGR. Și în acest caz, în situația neimplementării Strategiei Naționale, deșeurile LILW-LL vor
rămâne în depozitele intermediare pentru o perioadă de timp nedefinită.
În ceea ce privește combustibilul nuclear uzat, la nivel mondial este general acceptat că, din punct de vedere
tehnic, depozitarea geologică la adâncime reprezintă cea mai sigură şi durabilă opţiune de depozitare definitivă. În
situația neimplementarii Strategiei Naționale, combustibilul nuclear uzat ar urma să fie depozitat intermediar pe termen
lung. Depozitarea intermediară a combustibilului nuclear uzat reprezintă însă o soluţie pentru o perioadă de timp definită,
ea neputand reprezenta o alternativă a depozitării definitive.
Tabelul de mai jos prezintă rezultatele analizei evoluției aspectelor relevante de mediu în situația
neimplementării Strategiei Naționale
Tabel Evoluția probabilă a mediului în situația neimplementării Strategiei Naționale

Aspect de mediu relevant pentru
Strategia Naționala

Evoluția probabilă a mediului în situația neimplementării Strategiei
Naționale

SOL/SUBSOL

Situația actuală nu se modifică

APĂ

Situația actuală nu se modifică

AER

Situația actuală nu se modifică

BIODIVERSITATE

Situația actuală nu se modifică

PEISAJ

Situația actuală nu se modifică

AȘEZĂRI UMANE ȘI SĂNĂTATEA
POPULAȚIEI

Neimplementarea Strategiei Naționale necesită monitorizare
constantă, situația actuală privind depozitarea intermediară a deșeurilor
putând fi vulnerabilă în viitor la intruziune umană.
În plus, depozitarea intermediară pe termen lung (câteva secole)
nu este considerată la nivel internațional ca o soluție de referință pentru
gestionarea pe termen lung a acestor tipuri de deșeuri.
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Directiva 2011/70/Euratom în acord cu standardele internaționale
declară că deșeurile radioactive, inclusiv combustibilul uzat considerat
deșeu, trebuie să fie izolate de persoane și de mediul de viață, pe termen
lung iar având în vedere natura sa specifică, și anume faptul că conține
radionuclizi, sunt necesare măsuri de protejare a sănătății umane și a
mediului împotriva pericolelor prezentate de radiația ionizantă, care să
includă depozitarea definitivă în instalații adecvate ca amplasare finală.
În mod similar, considerentul 21 din Directiva 2011/70 / Euratom
prevede că depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive, inclusiv
depozitarea pe termen lung, reprezintă o soluție temporară, dar nu este o
alternativă a depozitării definitive.
Imposibilitatea de a decide și de a nu implementa Strategia Națională ar prelungi automat depozitarea
intermediară pentru o perioadă mai lungă de timp. Situația actuală de depozitare intermediară este sigură, dar după cum
am menționat mai sus, nu este o soluție fezabilă pe termen lung.
CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV ÎN CAZUL
IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
Biodiversitate
Amplasamentele obiectivelor analizate nu sunt situate în vecinătatea ariilor naturale de interes comunitar.
Referitor la DFDSMA se poate afirma că pe amplasament nu există zone cu sensibilitate ridicată, posibil a fi afectate
semnificativ de construcția și funcționarea obiectivului, alegerea locației fiind realizată și din perspectiva absenței ariilor
naturale protejate, cele mai apropiate fiind la aproximativ de 2,5 km distanță (ROSPA0039 Dunăre-Ostroave).
Amplasamentul DFDSMA poate fi caracterizat de prezența unor suprafețe de teren cu habitate puternic afectate de
impactul antropic precum și de absența unor zone importante de hrănire, reproducere și adăpost pentru vertebratele de
interes comunitar iar zonele de cuibărire / odihnă / adăpost din vecinătatea amplasamentului proiectului nu vor fi afectate
sub nicio formă de realizarea proiectului (datorită distanţei mari dintre amplasamentul lucrărilor şi aceste zone).
Totodată, implementarea planurilor de management şi a măsurilor de diminuare a riscurilor naturale şi combatere a
schimbărilor climatice vor contribui la conservarea ariilor naturale protejate.
În ceea ce privește DGR, o analiză a impactului asupra biodiversității este acum prematură; aceasta se va putea efectua
în procesul de autorizare a amplasamentului, proces planificat conform graficului privind etapele de dezvoltare ale DGR
prezentat anterior
Schimbări climatice
Pentru instalațiile de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive și/sau a combustibilului nuclear uzat,
ariditatea zonei în care se amplasează acestea este un criteriu favorabil, prin urmare dimuarea precipitațiilor va
influența pozitiv impactul asupra mediului al DFDSMA și respectiv DGR.
Având în vedere faptul că în cazul tuturor activităților și instalatiilor de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive
siguranța și securitatea radiologică reprezintă cele mai importante aspecte și că datorită planificării prin Strategia
Națională, pe perioada construirii si operării instalațiilor de depozitare definitivă se va proceda cu precauție mărită, astfel
încât probabilitatea apariției accidentelor, incidentelor din motive meteorologice/ climatice este foarte scăzută.
ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTA, CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU STRATEGIA NAȚIONALĂ
În cele ce urmează vor fi prezentate principalele probleme de mediu existente care sunt relevante pentru Strategia
Națională pentru fiecare aspect de mediu relevant prezentat.
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Tabel Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru Strategia Națională

Aspect de mediu relevant
pentru Strategia Națională

Problema de mediu relevantă pentru Strategia Națională

SOL/SUBSOL

Caracteristicile geologice ale amplasamentelor
Deteriorarea caracteristicilor și funcțiilor solului/subsolului prin apariția unor procese de
eroziune și afectarea sistemului de bariere multiple (inginerești și naturale) sau a fenomenelor
extreme (cutremure)

APĂ

Impactul asupra apelor de suprafață și subterane

AER

Deteriorarea calității aerului din zonă

BIODIVERSITATE

Vecinătatea ariilor naturale protejate de interes comunitar

PEISAJ

Limitarea folosirii zonei

AȘEZĂRI
UMANE
ȘI
SĂNATATEA POPULAȚIEI

Protejarea comunităților riverane de impactul potențial al activității de depozitare a deșeurilor
radioactive
Cunoașterea sumară/necunoașterea cadrului legislativ specific domeniului nuclear și al
protecției mediului, precum și a aspectelor tehnice generale pe care le presupune
implementarea proiectelor propuse prin Strategie.

Obiective de mediu propuse în cadrul Strategiei Naționale
Consultarea legislației naționale, comunitare și internaționale așa cum aceasta a fost prezentată mai sus, a
condus la identificarea următoarelor obiective de mediu relevante pentru Strategia Națională.
Tabel: Aspectele de mediu și obiectivele de mediu propuse în cadrul Strategiei Naționale

Aspecte de mediu

Nr.

Obiective de mediu propuse

Sol/Subsol

O1

Limitarea poluării solului și a degradării suprafețelor de sol ca urmare a activităților
desfășurate în etapele de implementare a strategiei

Apă

O2

Protecția calității apelor subterane și de suprafață și măsuri speciale de securitate
nucleară pentru protecție împotriva poluării radioactive

O3

Protecția calității apei potabile

O4

Menţinerea calităţii aerului înconjurător

O5

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Biodiversitate

O6

Menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor de floră și
faună sălbatică

Peisaj

O7

Integrarea armonioasă a obiectivelor proiectului în peisajul existent

Așezări umane și
sănătatea
populației

O8

Protejarea cetățenilor de riscurile care amenință sănătatea și bunăstarea lor prin
dezvoltarea capacității de reacție față de aceste riscuri

O9

Conștientizarea populației asupra beneficiilor depozitării din punct de vedere a
problematicii de mediu, a cerințelor de securitate nucleară

AER

Potentialele efecte semnificative asupra mediului
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În urma cuantificării impactului asupra mediului, cuantificare ce are la bază transpunerea nivelului de impact
asupra fiecarui factor de mediu în unităti de impact negativ (N) - Metoda „Unitatilor de Impact Negativ” - atât pentru
perioada de execuție, cât și pentru perioada de funcționare, a rezultat un impact asupra componentelor de mediu
nesemnificativ.
Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii, în context transfrontiera
Strategia Națională se supune prevederilor Legii nr. 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică
de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.
În ceea ce privește Depozitul Final de Deșeuri Slab și Mediu Active DFDSMA cea mai apropiată frontieră (Bulgaria) față
de depozit se află la o distanță de aproximativ 36 km. Distațele de la amplasamentul depozitului DFDSMA la frontierele
altor țări sunt următoarele: Republica Moldova situată la o distanță de aproximativ 127 km, Ucraina la aproximativ 110
km, Ungaria la aproximativ 577 km și Serbia la aproximativ 425 km.
Conform valorilor multianuale privind temperatura și direcțiilor predominante analizate ale vântului nu se așteaptă un
impact transfrontalier asupra componentei de mediu aer.
Construcția geologică din zonă este favorabilă limitării potențialilor poluanți si nu se prevede un impact transfrontalier
asupra apei. Astfel, prin proiectul DFDSMA propus prin Strategia Națională se estimează că nu va exista un impact asupra
corpului de apă transfrontalier RODL06 Platforma Valahă. Acest acvifer, conform caracterizării realizate de Institutul
National de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, are o protecție globală bună, direcția de curgere a acestuia fiind de la sud
spre nord, excepție făcând zona de NW (zona Cernavodă), unde direcția de curgere a apei devine SSW-NNW.
În scenariile de expunere a populației analizate în cadrul evaluării de securitate preliminare aferente stadiului de
amplasare a DFDSMA nu se depașesc constrângerile de doză stabilite prin reglementări, pentru persoana expusă din
grupul critic expus considerat în zona de impact a depozitului.
Distanța față de granița țării a facilităților existente, a locului depozitului final de deșeuri slab și mediu active
planificat, analizat în prezent asigură că nu va trebui luat în calcul un impact semnificativ transfrontalier.
În procesul de implementare al proiectelor propuse prin Strategia Naționala, statele interesate vor fi notificate în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) cu privire la rezultatele evaluărilor posibilelor efecte
transfrontaliere, raza de impact și magnitudinea acestora .

MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE
EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
Măsuri pentru prevenirea/reducerea potențialului impact asupra mediului și sănătății umane
Măsura
Sol
O1

Limitarea poluării solului și a degradării suprafețelor de sol ca urmare a activităților desfășurate în
etapele de implementare a Strategiei

M1

Reducerea și prevenirea poluării și degradării solurilor

M2

Monitorizarea permanentă a stării tehnice a depozitelor ( hidroizolații, infiltrații).

M3

Asigurarea unui management corespunzător al deșeurilor neradioactive

M4

Monitorizarea radioactivității solului și vegetației

Apă
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O2

Protecția calității apelor subterane și de suprafață și măsuri speciale de securitate nucleară pentru
protecție împotriva poluării radioactive

M5

Respectarea condițiilor privind evacuarea apelor uzate stabilite prin legislația în vigoare

M6

Monitorizarea permanentă a calității apelor subterane

O3

Protecția calității apei potabile

M7

Monitorizarea microbiologică și fizico-chimică a calității apei potabile

Aer
O4

Menţinerea calităţii aerului înconjurător

M8

Utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare având tehnologii performante privind consumurile și
emisiile de poluanți, precum şi întreținerea corespunzătoare a motoarelor, în vederea reducerii emisiilor de
poluanţi generați de acestea

M9

Supravegherea radioactivității aerului

M10

Analizarea depunerilor atmosferice în funcție de situația concretă, uscate sau umede, și în funcție de tipul de
izotop, care depășesc limitele admisibile stabilite prin legislația în vigoare.

O5

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

M11

Adaptarea soluţiilor de proiectare a depozitelor cu considerarea aspectelor privind schimbările climatice

M12

Optimizarea transportului deșeurilor radioactive luând în considerare cerințele legale privind asigurarea
securității radiologice a activității de transport

Biodiversitate
O6

Menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor de floră și faună sălbatică

M13

Evitarea realizării lucrărilor propuse în Strategia Națională în cadrul unor arii naturale protejate

M14

Zonele posibil a fi afectate temporar de lucrări vor fi strict delimitate în teren, pentru a preveni deteriorarea
suprafeţelor învecinate

M15

Vehiculele care transportă materiale de construcţie şi utilajele din şantier vor folosi pentru deplasare numai
drumurile de exploatare existente.

M16

Implementarea proiectelor cu luarea în considerare a riscurilor de mediu (prevenirea şi diminuarea efectelor
inundaţiilor, riscului seismic, secetei, protejarea habitatelor de efectele schimbărilor climatice)

Peisaj
O7

Integrarea armonioasă a obiectivelor proiectului în peisajul existent

M17

Interzicerea realizării de construcţii care, prin funcţiune, configuraţie arhitecturală sau amplasament, compromit
aspectul general al zonei

Așezări umane și sănătatea populației
O8

Protejarea cetățenilor de riscurile care amenință sănătatea și bunăstarea lor prin dezvoltarea
capacității de reacție față de aceste riscuri

M18

Diminunarea apariției pericolului expunerii la doze de radiaţie în măsură a afecta starea de sănătate prin
supravegherea calității factorilor de mediu și a depozitului de deșeuri

M19

Controlul riguros al riscurilor de contaminare și o mai bună gestionare a depozitării definitive, printr-un
management adaptat
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M20

Modernizarea continuă a rețelei de telemetrie pentru monitorizarea radiologică, pentru ca întreținerea Sistemului
Național de Alertă pentru Apărarea Împotriva Accidentelor Nucleare şi monitorizarea continuă a situației
radiațiilor să fie asigurate și pe termen lung în zona facilităților prezente în Programul Național

M21

Supravegherea expunerii profesionale pentru factorii de risc specifici

M22

Supravegherea stării de sănătate a populației în relație cu expunerea la radiații ionizante *)

M23

Raportarea promptă a oricărui eveniment asimilabil cu poluarea accidentală, orice creștere semnificativă a
contaminării mediului detectată

M24

Se vor întocmi și respecta prevederile din Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru
intervenție în caz de poluări accidentale

O9

Conștientizarea populației asupra beneficiilor depozitării din punct de vedere a problematicii de mediu,
a cerințelor de securitate nucleară

M25

Campanii periodice de informare a populaţiei privind beneficiile depozitării definitive din punct de vedere a
problematicii de mediu, în vederea obținerii acceptanței publice

*) Realizat anual de INSP în cadrul Programului naţional II al Ministerului Sănătății privind sănătatea în relație cu factorii
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă
EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTEI ALESE ȘI O DESCRIERE A
MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTATI ÎNTÂMPINATE ÎN
PRELUCRAREA INFORMATIILOR CERUTE
Alternativele Strategiei Naționale
Strategia Națională se bazează pe un Scenariu de referință – Varianta aleasă, care ia în considerare deciziile
de planificare actuale și ipoteze actuale pentru cantitățile de combustibil nuclear uzat și deșeuri radioactive, estimate
a fi generate, precum și modul în care acestea pot fi gestionate.
A fost utilizat un set de Scenarii alternative pentru a evalua modul în care Strategia Naţională este capabilă să
răspundă diferitelor decizii, planuri şi ipoteze. Scenariile alternative avute în vedere sunt:
a) Întârzierea disponibilităţii depozitului geologic, timp de cel puţin 50 de ani, ceea ce va conduce la extinderea
cerinţelor privind depozitarea intermediară a combustibilului uzat şi a LILW-LL.
b) Extinderea DNDR IFIN-HH, ceea ce micșorează volumul de deșeuri radioactive depozitat în DFDSMA.
S-au analizat 3 scenarii din care 2 scenarii alternative și unul de referință – varianta aleasă, pentru a evalua modul în
care inventarul, calendarul și costurile aferente Programului Național s-ar putea schimba în cazul în care se iau decizii
de planificare diferite, astfel:
Scenariul alternativ 1 : Întârzierea intrării în funcţiune a depozitului geologic
Scenariul alternativ 2: Extinderea DNDR IFIN-HH
Avantajele Scenariul de referință față de Alternativa 1:
Cantitatea generată de deșeuri radioactive LILW-LL și combustibil nuclear uzat depozitat intermediar, raportat la
perioada de timp, este mai mică în cazul Scenariului de referință comparativ cu alternativa 1, astfel încât nu se prevăd
impacturi suplimentare asupra mediului datorită depozitării intermediare pe o perioadă mai lungă.
Propunerile din Scenariul de Referință sunt în concordanță cu recomandările Directivei 70/2011, și cu principiile generale
care stau la baza gestionării în siguranță a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv a depozitării
definitive a acestora,
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Experiența acumulată din implementarea DFDSMA va fi extrem de importantă pentru planificarea programului depozitului
geologic de adâncime, având în vedere perioada relativ scurtă de implementare între cele doua proiecte (DFDSMA 2028,
DGR 2055)
Dezavantajele Scenariul de referință față de Alternativa 1:
Oferă o oportunitate mai mare de a învăța din programele de depozitare geologică avansate (exemplu: Finlanda, Suedia
și Franța) și pe viitor din exemplele altor țări care vor dezvolta și implementa depozitarea geologică ,ceea ce este de natură
să reducă efortul general necesar pentru programul nuclear din România (de exemplu: cele mai bune practici, tehnici și
tehnologii avansate, rezultatele C & D, eficiența costurilor etc);
Amânarea construcției depozitului geologic de adâncime va oferi un timp suplimentar Fondului de gestionare a deșeurilor
radioactive pentru a crește în valoare.
Avantajele Scenariul de referință față de Alternativa 2:
Nu sunt perturbate ariile naturale protejate, depozitul se va află la peste 2,5 km față de limita acestora, comparativ cu
alternativa 2 situație în care se pot perturba speciile și habitatele din ariile naturale protejate din imediata vecinătate a
DNDR IFIN-HH
Reducerea gazelor cu efect de seră datorită transportului deșeurilor radioactive către o singură instalație de depozitare
definitivă comparativ cu efectuarea de transporturi către cele două depozite definitive (DFDSMA și DNDR IFIN-HH)
Dezavantajele Scenariul de referință față de Alternativa 2:
Cantitatea totală de deşeuri radioactive instituționale, care urmează să fie depozitate definitiv la DFDSMA după închiderea
DNDR (2040) va fi mai mare decât în cazul Alternativei 2 ceea ce ar putea avea drept consecință extinderea capacității
de depozitare în DFDSMA,
Costurile totale ale programulului pentru implementarea DFDSMA vor crește, ca urmare a necesității elaborării unor studii
în vederea obținerii unor avize și autorizații solicitate pentru această extindere.
DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE
IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
Implementarea unui program de monitorizare va permite identificarea încă de la început a unor efecte
semnificative asupra mediului, precum și efecte adverse neprevăzute, în vederea întreprinderii de măsuri de remediere
corespunzătoare.
Indicatorii de monitorizare a efectelor implementării Strategiei Naționale asupra mediului sunt
prezentați în tabelul Programul de monitorizare de mai jos.
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Tabel Programul de monitorizare . Monitorizarea efectelor asupra factorilor de mediu a implementării proiectelor propuse prin Strategia Naționala este în responsabilitatea
ANDR, în calitate de titular al Strategiei, cu suportul instituțiilor și autorităților competente în domeniu.
Aspecte de

Obiective de mediu

Indicator de mediu

mediu

relevante pentru Strategia
Națională

care trebuie monitorizat

UM

Sol

O1 - Limitarea poluării solului și
a degradării suprafețelor de sol
ca urmare a activităților
desfașurate în etapele de
implementare a Strategiei

Radioactivitatea în sol și
plante, față de fondul natural al

O2 - Protecția calității apelor
subterane și de suprafață și
măsuri speciale de securitate
nucleară pentru protecție
împotriva poluării radioactive

Apă

Ținte/ Tendințe

Frecvența monitorizării

Bq/ kg

Încadrarea în limitele maxime
admise

Anual,înaintea si în timpul
functionării, precum și dupa
închiderea instalațiilor

Radioactivitatea în receptori
naturali față de limitele maxime
admise de legislația în vigoare

Bq/ m3

Încadrarea în limitele maxime
admise

Anual,înaintea și în timpul
functionării, precum și după
închiderea instalațiilor

Rata de

mm/an

Valori constante

Bq/l

Încadrarea în limitele maxime
admise
și
măsuratori
reprezentative;

Trimestrial/anual

Încadrarea în limitele maxime
admise

Anual

radioactivității zonei

infiltrare/evapotranspirație a
apei meteorice în sol

Aer

O3 Protecția calității apei
potabile

Măsuratori reprezentative și
determinarea
conținutului
radioactiv din apa potabilă, față
de limitele maxime admise de
legislația în vigoare (nivelul de
raportare)

O4 - Menţinerea calităţii aerului
înconjurător

Valorile radioactivității aerului
comparativ cu valorile de fond
determinate
înainte
de
implementarea proiectului.

Bq/m3

Radioactivitatea în depuneri

Bq/m2

Nr de probe care depășesc
nivelul de raportare
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Aspecte de

Obiective de mediu

Indicator de mediu

mediu

relevante pentru Strategia
Națională

care trebuie monitorizat

UM

O5 - Reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră

Optimizarea
transportului
deșeurilor radioactive luând in
considerare cerințele legale
privind asigurarea securității
radiologice a activității de
transport

O6 - Menținerea stării favorabile
de conservare a habitatelor și
speciilor de floră și faună
sălbatică

Biodiversitate

Ținte/ Tendințe

Frecvența monitorizării

Grad
încărcare
camion
transport deșeuri condiționate
către instalația de depozitare

Optimizare

Anual

Procentul din suprafața ariilor
protejate afectate de proiectele
propuse pentru Strategia
Națională fată de situația
actuală

%

Constant

Anual

Număr de populații din speciile
protejate afectate de proiectele
propuse pentru Strategia
Națională față de situația
actuală

Număr de populații

Constant

Anual

Peisaj

O7 - Integrarea armonioasă a
obiectivelor proiectului în
peisajul existent

Suprafețe de teren ocupate
temporar,
decopertate de
proiectele
propuse
prin
Strategia Națională față de
situația actuală

m2

În scădere

Anual

Așezări umane și sănătatea
populației

O8 - Protejarea cetățenilor de
riscurile
care
amenință
sănătatea și bunăstarea lor prin
dezvoltarea capacității de
reacție față de aceste riscuri

Analize și rapoarte privind
riscurile
asociate
privind
implementarea
proiectelor
propuse prin Strategie

Nr. rapoarte

Rapoarte și analize elaborate și
actualizate

Anual

Radioactivitatea în alimente,
apă și furaje de proveniență
locală, în funcție de obiceiurile
locale de consum

Bq/l, Bq/kg

Încadrarea în limitele maxime
admise

Înaintea și în timpul funcționării,
precum și după închiderea
instalațiilor
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Aspecte de

Obiective de mediu

Indicator de mediu

mediu

relevante pentru Strategia
Națională

care trebuie monitorizat

UM

O9 - Conștientizarea populației
asupra beneficiilor depozitării
din punct de vedere a
problematicii de mediu, a
cerințelor de securitate nucleară

Număr de campanii locale/
naționale de informare a
populației privind impactul
deșeurilor radioactive asupra
mediului

Nr. campanii
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Ținte/ Tendințe

Frecvența monitorizării

Creșterea acceptanței publice
prin informarea transparentă și
continuă privind stadiul de
dezvoltare
al
proiectelor
propuse prin Strategie.

Anual

