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Obiectivul  Raportului privind Impactul asupra Mediului (EIAR) reprezintă propunerea de 
investiţie a Companiei de Stat  «Deşeuri radioactive» (SE RAW) pentru realizarea unei 
instalaţii naţionale de mică adâncime pentru depozitarea deşeurilor slab şi mediu 
radioactive cu timp de viaţă scurt (NDF) la  „Radiana” lângă satul Harlets, Municipiul 
Kozloduy, Regiunea Vratsa, UCATTU1 775548. 

EIAR a fost întocmit de către o echipa de experţi  din cadrul «Eco Energoproekt» Ltd. în 
conformitate cu cerinţele Legii de Protecţie a Mediului/LPM (SG2 No. 25/18.03.2003, 
modificata în SG. Nr.29/16.04.2010) şi Împuternicirea Ministerului Mediului şi Apelor 
(MEW) de stabilire a domeniului şi conţinutul Raportului privind impactul asupra 
mediului (ref. №EIA-493/22.03.2010). Toate solicitările şi recomandările din partea 
autorităţilor competente MEW  şi Inspectoratului Regional pentru Mediu şi Apă (RIEW) 
Vratsa – au fost luate în considerare precum şi cele venite din partea departamentelor, 
instituţiilor, populaţiei, managementului, ONG-urilor ecologiste şi a altora ce ar putea fi 
afectaţi de implementarea propunerii de investiţie. 

Principalele obiective al EIAR sunt evaluarea, într-o fază cât mai incipientă, a impactului 
asupra tuturor componentelor de mediu şi a factorilor ce afectează mediul şi, în special a 
sănătăţii populaţiei locale şi a personalului, în fazele de construire, operare şi închidere a 
depozitului, precum şi găsirea unor soluţii ce vor minimiza efectele negative ale propunerii 
de investiţie asupra mediului. 

EIAR include o analiza din punct de vedere ecologic a opţiunilor, precum şi o justificare 
pentru caracterul prietenos cu mediul, ale versiunii alese care a fost aprobată pentru 
stadiile ulterioare de dezvoltare şi construcţie a proiectului. 

Republica Bulgaria a dat în funcţiune prima unitate de la Centrala Nucleara „Kozloduy”  
în 1974, şi pana în august 1991, alte 5 reactoare au fost date în funcţiune pe rând. Ca parte 
a memorandumului încheiat intre Guvernul Bulgariei şi Comunitatea Europeana din 1999, 
Unităţile 1 şi 2 au fost deconectate de la sistemul de electricitate pe 31 Decembrie 2002, şi 
Unităţile 3 şi 4 – pe 31 Decembrie 2006. Toate urmează sa fie scoase din funcţiune  în 
conformitate cu Strategia Actualizata de Scoatere din Funcţiune pentru unităţile 1-4 ale 
Kozloduy NPP. Intre timp proiectul Belene – centrală nucelară – preconizează construirea 
a doua unităţi  WWER-1000. 

Deşeurile radioactive trebuie izolate în siguranţa şi definitiv de mediul ambiant. In 
conformitate cu recomandările Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica, 
directivelor Uniunii Europene şi experienţei şi bunei practici a tarilor cu centrale de 
energie nucleara deja existente, acest lucru se realizează prin stocarea în depozite special 
construite.  
 
Proiectul propus este destinat depozitarii deşeurilor slab şi mediu radioactive cu timp de 
viaţă scurt, generate pe perioada funcţionarii şi dezafectării Centralei Nucleare 
„Kozloduy”, funcţionării viitoarei Centrale Nucleare Belene şi din alte surse convenţionale 
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– medicina, cercetare ştiinţifica, aplicaţii tehnice şi altele.  
 

Prin construirea NDF, ciclul de gestionare a deşeurilor slab şi mediu radioactive este 
închis în conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale, Acordului Comun privind 
Siguranţa Gestionării Combustibililor Uzaţi  şi  Siguranţa Gestionării Deşeurilor 
Radioactive (ratificate prin lege, acceptate de către a 38-a Întrunire Naţională din 
10.05.2000, SG No.42/23.05.2000), standardelor de siguranţa ale Agenţiei Internaţionale 
pentru Energie Atomica (AIEA), precum şi bunelor practici pentru de gestionarea 
deşeurilor radioactive în UE. Ciclul de gestionare a Deşeurilor Radioactive este prezentat 
în Figura 1. 

Figura 1 Ciclu de gestionare  a deşeurilor radioactive 

 
Construirea NDF se va efectua în conformitate cu Strategia de Gestionare a 
Combustibililor Uzaţi şi Deşeurilor Radioactive, aprobată de Guvernul Bulgariei la data de 
23.12.2004, în conformitate cu care NDF trebuie sa fie construit pana în 2015. Până la 
sfârşitul lui 2010, va trebui adoptată o Strategie Actualizată pentru Gestionarea  
Combustibililor Uzaţi şi a Deşeurilor Radioactive până în 2030 de către Consiliul 
Miniştrilor, care defineşte de asemenea construirea unui NDF  ca prioritate naţionala şi 
confirma termenul limita stabilit 2015.  
 
Construirea NDF înainte de 2015 a fost încredinţată Companiei de Stat „Deşeuri 
Radioactive” prin decretul Consiliului de Miniştri №683/25.07.2005. 
 
Principalul obiectiv al construirii unui NDF  este asigurarea unui spaţiu de depozitare în 
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condiţii de siguranţă a deşeurilor slab şi mediu radioactive şi stocarea şi izolarea definitiva 
de mediu şi populaţie.  
 
NDF este un instalaţie tehnică de mică adâncime cu bariere inginereşti multiple cu  
tranşee, proiectat pentru stocarea deşeurilor slab si mediu radioactive, tratate şi învelite în 
rezervoare de beton armat. 

NDF este un amplasament de importanţă naţională, prevăzut în Legea de Amenajare 
Teritorială. 
Propunerea de Investiţie a SE RAW pentru construirea  NDF pe amplasamentul Radiana,  
în satul Harlets, Municipiul Kozloduy Regiunea Vratsa, UCATTU 775548 include: 

− Construcţia unui sistem modular proiectat pentru stocarea Deşeurilor Radioactive; 
− Inspecţie şi monitorizare; 
− Construcţia unor clădiri de mica suprafaţa pentru deservirea obiectivului. 

     
Toate activităţile de construcţie ale NDF  trebuie supuse aprobării Agenţiei de 
Reglementare Nucleara/ARN. 
 
Locaţia NDF a fost stabilită în conformitate cu autorizaţiile necesare pentru selectarea 
locaţiei emise de Agenţia de Reglementare Nucleară Bulgară. Locaţia este situată în 
nordul Bulgariei (Figura 2), în apropierea Centralei Nucleare  Kozloduy, între două 
drumuri, la nord  – un drum, controlat de Centrala Nucleară Kozloduy şi considerat ca 
aparţinând centralei, unind oraşul Kozloduy cu Centrala Nucleara Kozloduy, şi la sud – un 
drum de categoria a II a  (drumul №11), unind  satul Harlets cu oraşul Kozloduy. Instalaţia 
este pozitionată în limitele  de 3 km ale Zonei de Protecţie Radioactiva a Centralei 
Nucleare Kozloduy (Figura 3). Este poziţionat la 3.2 km sud-est de limita reglementată a 
Kozloduy, 6.6 km sud-vest de limitele construite ale satului Harlets şi 4.0 km sud-vest de 
malul drept al râului Dunărea. 

 
Figura 2 Harta fizico-geografica a Bulgariei cu marcarea locaţiei NDF 
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Figura 3 Harta zonei cu raza de 3 km de Protecţie contra radiaţiilor şi a  Zonei Monitorizate a 

Centralei Nucleare „Kozloduy” cu raza de 30km 
 

NDF şi utilit ăţile acesteia vor ocupa o zona de aproximativ 36 hectare. Pe perioada 
construcţiei nu va fi necesar spaţiu suplimentar deoarece activităţile temporare sunt 
planificate a fi executate în cadrul limitelor locaţiei Radiana. Statutul locaţiei este de 
proprietate de stat aparţinând „Fondului Funciar de Stat”. 
 
Terenul necesar pentru implementarea propunerii de investiţie este de aproximativ 36 de 
hectare. O importanta parte a acestuia, practic jumătate, nu va fi afectata, sau va rămâne ca 
şi teren cultivat din raţiuni estetice. Suprafaţa maxima ocupata de către obiectivul de 
stocare şi servicii este estimat la aproximativ 17 hectare, incluzând 5.8 hectare de spatii 
verzi şi 3.5 hectare de drumuri şi cai de comunicaţii.  
Propunerea de Investiţii nu afectează nici o proprietate privata şi nici nu este adiacenta 
vreuneia. Terenurile nu sunt utilizate pentru agricultura.  
Terenul este acoperit cu vegetaţie de înălţime mica în principal salcâm şi lăstăriş.  
 
Principii esenţiale, cerinţe şi criterii de securitate  
 
In esenţa sa, NDF trebuie sa ofere izolarea în siguranţa a deşeurilor radioactive stocate  şi 
protecţia eficienta a personalului, populaţiei şi mediului împotriva potenţialelor efecte  ale 
deşeurilor depozitate pe perioada duratei de funcţionare a obiectivului  – pe perioada 



5 

 

operaţionala precum şi în timpul perioadelor de închidere şi post-operaţionale. Masuri de 
asigurare a siguranţei  sunt luate în toate etapele – alegerea locaţiei, derularea proiectului, 
construcţia, operarea, închiderea şi perioada de control instituţional.  
 
Principiile esenţiale şi cerinţe de securitate sunt: 

1. NDF va fi poziţionat, proiectat, construit, operat şi închis intr-o atare maniera încât 
expunerea personalului şi a populaţiei sa nu depăşească limitele specificate în 
Reglementările cu privire la Normele de Baza pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor 
şi Reglementarile pentru Gestionarea în Siguranţa a Deşeurilor Radioactive; 

2. Expunerea personalului trebuie menţinuta la cel mai mic nivel posibil ce poate fi 
obtinut în mod rezonabil deoarece sunt luaţi în considerare atat factori economici cat 
şi sociali (principiul ALARA); 

3. Nivelul protectiei populatiei în afara graniţelor naţionale nu trebuie sa fie mai mic 
decât nivelul de protecţie a populatiei din interiorul tarii; 

4. Nivelul de protecţie a viitoarelor generatii  nu trebuie sa fie mai mic decât cel de 
protecţie a generatiei actuale; 

5. Generatiile viitoare nu trebuie sa fie impovarate de existenta acestui NDF  prin 
necesitatea intreprinderii unor eforturi pentru a restabili sau mentine nivelul de 
siguranţa  al instalatiei; 

6. NDF trebuie amplasat, proiectat, construit, operat şi inchis intr-o atare maniera încât 
sa ofere protecţie a mediului în conformitate cu Reglementarile  Legii de protecţie a 
Mediului şi cerinţe le internaţionale în domeniul protectiei mediului; 

7. Atunci când este oferita siguranţa  NDF-ului, este aplicat principiul depozitare şi 
izolare;  

8. Constructia NDF trebuie sa fie aliniata ultimelor descoperiri tehnice şi stiintifice 
precum şi experientei operationale mondial acceptate;  

9. Siguranţa NDF este oferita prin mijloace pasive; 
10. Siguranţa  NDF se bazează pe aplicarea unei strategii de apărare în adâncime care se 

bazează pe aplicarea unui sistem de bariere fizice şi masuri administrative oferind 
următoarele nivele de protecţie:  
� Un sistem secvenţial de bariere fizice împotriva răspândirii substanţelor 

radioactive în mediu;  
� Un sistem de masuri tehnice şi administrative pentru protejarea barierelor şi 

eficacităţii acestora;  
� Un sistem de masuri tehnice şi administrative  pentru protejarea personalului 

operativ;  
� Un sistem de masuri tehnice şi administrative  pentru protejarea populatiei şi 

mediului înconjurător. 
 

11. Sistemul de bariere fizice se bazează pe un concept de multi-bariere, deoarece 
fiecare dintre acestea contribuie la păstrarea siguranţei prin funcţiile sale de 
siguranţa.  Siguranţa  NDF nu poate fi bazata pe o singura bariera. dacă o anumita 
bariera nu poate sa îşi îndeplinească funcţiile de siguranţă atunci sistemul în 
totalitatea sa trebuie sa asigure izolarea deşeurilor radioactive în conformitate cu 
criteriile de siguranţa.  

12.  Construcţia instalaţiei de stocare trebuie sa permită implementarea de masuri 
corective, inclusiv schimbări în sistemul barierelor de protecţie  si/sau retragerea 
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partiala sau totala a deşeurilor radioactive stocate în depozit.       
13.  Constructia instalaţiei de stocare trebuie sa asigure operarea simpla şi eficienta, 

intretinerea, controlul şi monitorizarea; 
14. Intregul proces de constructie al NDF trebuie sa fie transparent  şi trebuie stabilit un 

dialog deschis cu populatia. Trebuie luate în considerare şi solicitările comunităţii în 
procesul de selectie a locaţiei şi acestea trebuie implementate intr-o măsura 
rezonabila din punct de vedere tehnic şi economic; 

 
Principalele criterii de siguranţa sunt cele privind radiaţiile stabilite în Regulamentul cu 
privire la Normele de Baza pentru Gestionarea în Siguranţă a Deşeurilor Radioactive:  

1. Doza anuala efectiva individuala pentru grupul critic de populaţie pe perioada 
operării normale a NDF nu trebuie sa depăşească 0.3 mSv; 

2. Doza anuala efectiva individuala pentru grupul critic de populaţie cauzata de 
accidente de proiectare la depozit nu trebuie sa depăşească 5 mSv; 

3. Doza anuala efectiva individuală pentru grupul critic de populaţie după închiderea 
NDF nu trebuie sa depăşească 0.3 mSv; 

4. Doza anuala efectiva individuala pentru personalul NDF este de 100 mSv pe o 
perioada de 5 ani consecutivi, deoarece doza maxima efectiva anuala nu trebuie sa 
depăşească  50 mSv; 

5. Dozele limita echivalente anuale pentru personalul operativ al NDF sunt 150 mSv  
pentru cristalin, 500 mSv pentru piele şi  500 mSv pentru palme, brate, picioare şi 
glezne.  

Limitele dozei pentru populaţie pe perioada operarii NDF şi după închiderea acestuia 
(perioada post-operationala) sunt mai mici decât limitele dozei efective anuale stabilita 
pentru un singur membru al populatiei - 1 mSv/a, definite de către  Reglementarile cu 
Privire la Normele de Baza pentru protecţie împotriva Radiaţiilor. Criteriile de siguranţa  
sunt în conformitate cu standardele de siguranţa  AIEA, Standardele Internaţionale de 
Baza pentru Protecţia împotriva Radiatiei Ionizante  şi pentru Siguranţa  Surselor de 
radiaţii  [323] şi Recomandarile Comisiei Internaţionale de protecţie Radiologica. 

Descrierea NDF 
NDF este o instalaţie de mică adâncime, de tip modular cu bariere inginereşti multiple cu  
tranşee. Proiectul preliminar a fost dezvoltat pe baza unui concept realizat de către 
Academia de Ştiinţe Bulgara. Se bazeaza pe experienta internaţionala în acest domeniu şi 
pe bunele practici, demonstrate pe perioada planificarii, constructiei şi operarii unor 
asemenea depozite în tari dezvoltate cum ar fi Centre d’Obe – Franta, El Cabril – Spania, 
Dukovany – Cehia, Mochovce – Slovacia, Japonia şi altele. 

NDF consta în amenajări pentru stocare, clădiri servicii şi alte amenajări aşa cum se 
prezintă în Figura 4. 
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Figura 4 Poziţionarea în interiorul NDF 
 

Deşeurile radioactive nu vor fi procesate si/sau  tratate în aceasta locaţie.  
Deşeurile radioactive vor fi livrate gata condiţionate (într-o matriţă de ciment) şi ambalate 
în containere de beton armat cu dimensiuni exterioare de 1.95 х 1.95 х 1.95 m pentru 
deşeuri slab şi mediu radioactive, aşa cum este prezentat în Figura 5. 

 

Figura 5 Containere beton armat pentru stocarea deşeurilor radioactive în cadrul NDF 

În prezent, aceste containere sunt depozitate la Centrala Nucleara Kozloduy în Depozitul 
de Stocare pentru deşeuri Radioactive Condiţionate (DSDRC) al societăţii de Stat 
„Deşeuri radioactive” (Figura 6). 
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Fig. 6 Stocare temporară în depozitul de la Centrala Nucleară Kozloduy 

 

Dimensiunile şi volumul camerelor fiecărui modul sunt stabilite prin măsurătorile tehnice 
şi de construcţie şi în funcţie de caracteristicile locului construcţiei.  Camerele sunt 
dreptunghiulare – 17 m lungime  şi 14 m lăţime. Containerele de beton armat (RCC) sunt 
amplasate pe 4 rânduri  în fata camerelor de stocare. 

 

Propunerea de investiţie preconizează construcţia a 8 module de beton armat uniform 
plasate pe doua rânduri paralele. Dimensiunea exterioara predefinita a fiecărui modul este 
de 117 m lungime, 35.5 m în lăţime şi 10 m în înălţime. Modulele sunt despărţite de pereţi 
despărţitori longitudinali şi transversali ce formează camerele de izolare. Fiecare modul 
consta în 16 camere identice, plasate de asemenea în doua rânduri paralele de 8 camere 
fiecare. Din considerente de construcţie este planificat un spaţiu de expansiune în mijlocul 
fiecărui modul la fiecare 4 perechi de camere. 

Acestea sunt împărţite în 4 grupuri în fata fiecărei camere. Grupurile ce conţin containere 
de beton armat de  4х3х4 sunt plasate în toate cele 4 colturi ale  camerei, aşa cum este 
prezentat în Figura 7, şi sunt separate de spatii libere de 90 cm, ce permit inspectarea stării 
containerelor de beton armat pe perioada operaţionala. Fiecare camera poate conţine pana 
la 92  de unităţi de containere de beton armat. 
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Figura 7 Vedere generală a camerei de stocare a containerelor de beton armat 

 

Camerele sunt construite din beton armat cu o grosime a pereţilor de 500 mm şi grosime a 
plăcii de baza de 1000 mm. Pereţii şi baza fiecărei camere sunt acoperiţi cu materiale 
hidroizolatoare. 

Baza fiecărei camere este inclinata spre centru unde este plasata o ţeava de scurgere pentru 
drenarea apei. Baza este acoperita cu un start compact de pietriş sfărâmat şi nisip cu 
granulaţie mare aliniate strict orizontal. Sub baza camerelor sunt construite galerii de 
inspectare (scurgere) din beton armat (cate o galerie pentru fiecare rând paralel de camere 
din modulele existente ) care traversează întreaga lungime a modulelor şi care formează un 
sistem de galerii de inspectare sub depozit. Ţevile de drenare ale camerei se descărca în 
acestea. Acestea sunt folosite pentru inspectarea bazei camerelor de stocare şi fac parte din 
sistemul de control al scurgerilor. Mărimea lor predefinita  (2.00 х 2.20 m) permite 
inspectarea lejeră de către personal. 

 

Figura 8 Ilustrare a galeriilor de inspectare (scurgere) 
(a) prezentare; (b) Vedere a galeriilor, conform modelului depozitului  Mochovce, Slovacia 
 

Aceasta abordare este în conformitate cu bunele practici moderne. Galeriile de inspectare 
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(scurgere) sunt ilustrate în Figura  8a. Alături în Figura 8b se prezintă amplasarea ţevilor 
de drenare conform modelului depozitului pentru deşeuri slab şi medii radioactive  de la  
Mochovce, Slovacia. Ventilaţia tunelelor este naturala printr-un sistem de conducte şi 
coşuri de aer.  
 

Modulele sunt construite pe un strat tampon de loess-ciment cu o grosime aproximativă  
de 4000 mm, care asigura tranziţia graduala intre nivelul pământului şi modulele de 
stocare, permiţând creşterea încărcăturii permise a solului în zona fundaţiei şi creând un 
scut filtrant suplimentar împotriva apelor subterane din şi spre depozit. Galeriile de 
inspecţie (scurgere) sunt incorporate în stratul tampon de loess-ciment. Este sigilat cu un 
strat exterior de 100 mm ciment. De la peretele exterior al modulelor sunt construite alte 
scuturi de loess-ciment (pereţi) cu grosime de aproximativ 1m, şi spaţiul gol este umplut 
cu loess compactat.  
 
La sigilarea modulului, spaţiul gol dintre containere este umplut cu soluţie de loess-ciment  
în care este inclus un material absorbant corespunzător (zeolit). Peste aceasta se 
construieşte o placa de beton armat, acoperită cu un material corespunzător hidroizolator, 
un strat suplimentar de loess-ciment  cu o grosime de pana la 1 m, similar cu cel din jurul 
pereţilor modulului şi astfel este realizată o protecţie multi-barieră. (Figura 9). 
 

 
Figura 9 Planul modulului sigilat cu manta protectoare cu bariere multiple. 

 
Scopul mantalei protectoare cu bariere multiple este de a izola definitiv deşeurile din 
interiorul modulelor de factorii exteriori. Constă intr-un strat de nisip cu funcţie de 
drenare, un strat de argila compactata  cu funcţie izolatoare (nu permite penetrarea apei de 
ploaie în adâncime), nisip şi pietriş cu funcţie de drenaj. Peste toate se aşează un strat de 
sol stabilizat prin plantarea de vegetaţie corespunzătoare pentru a proteja obiectivul 
împotriva eroziunii. Apele de ploaie din mantaua cu bariere multiple sunt direcţionate 
către sistemul de drenare al locaţiei construit în jurul fiecărui modul. 
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Figura 10 Depozit sigilat, modular construit sub forma de tranşee cu manta protectoare cu bariere 
multiple. 

 

Imaginea finala a depozitului sigilat este prezentata în Figura 10, urmând modelul 
depozitului belgian ce este planificat a fi construit.  
Prin construcţia propusa este asigurata siguranţa  instalaţiei de depozitare printr-o abordare 
cu bariere multiple ce oferă apărare în adâncime: 

− Prima bariera proiectata este matricea din ciment în care este conditionat deseul 
radioactiv; 

− Cea de-a doua bariera proiectata sunt pereţii containerului din beton armat  
acoperiţi cu material hidroizolator. 

− Cea de-a treia bariera proiectata sunt pereţii din beton armat ai camerei, acoperiţi 
cu material hidroizolator şi material de umplere loess-ciment, ce conţine materiale 
naturale de sorbţie anorganice (zeolit) 

− Cea de-a patra bariera proiectata este un strat de loess – ciment din jurul 
camerelor.  

− Cea de-a cincea bariera consta în loess-ul compactat. 
− Cea de-a şasea bariera (naturala) este complexul de loess în care sunt construite 

şi izolate modulele – aşa cum au arătat cercetările recente, acest complex este 
practic în totalitate uscat şi are capacitate foarte buna de sorbţiune, obstrucţionând 
migraţia radionuclizilor.; 

− Cea de-a şaptea bariera proiectata este mantaua protectoare cu bariera multipla. 
 

Soluţia acceptată oferă posibilitatea de inspecţie şi control a stării în care se află 
containerele şi amenajarea pe perioada întregii operări – înainte şi după sigilarea 
modulelor. 

Regulamentul pentru Gestionarea în Siguranţa  a Deşeurilor Radioactive  solicita ca 
aceasta construcţie a depozitului sa permită masuri corective, inclusiv schimbarea 
sistemului de bariere proactive şi/sau retragerea partiala sau totala a deşeurilor radioactive 
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pastrate în depozit.  Solutia acceptata permite o luare de masuri relativ uşoara pentru 
reabilitarea structurilor şi/sau retragerea recipientelor cu deşeuri radioactive. 

În perioada operativa, modulele sunt protejate de o hala de protecţie dotata cu o 
macara/pod rulant. (Figura 11). 
 

 
Figura 11 Vedere în secţiune a modulului de depozitare cu podul rulant în hala de protecţie 

 

Scopul sau este sa ofere protecţie împotriva agenţilor atmosferici  în zona de lucru pe 
perioada transportului şi activităţilor tehnice, pentru personal, pe durata inspectiilor, 
precum şi pentru camerele deschise. Dimensiunile exterioare sunt de aproximativ 
51х60х20 m (latime/lungime/inaltime). Hala este mobila şi acoperă jumătate din modul. 
După umplerea camerelor în prima jumatate a modulului hala protectoare se mută 
deasupra celeilalte jumătaţi. După incheierea cu succes a lucrului în primul modul hala 
este demontata şi mutata în cel de-al doilea modul. Descarcarea containerelor din beton 
armat în camere este facuta prin control de la distanta de către un pod rulant cu un carucior 
controlat prin telecomanda care este dezmembrat după ce lucrul la primul modul este 
incheiat şi apoi instalat în cel de-al doilea modul. 

Maniera de abordare propusa este similara bunelor practici din UE. Pentru ilustrare, Figura 
12 arată exemple de la depozitele din La Obe, Franta, El Cabril, Spania şi Mochovce, 
Slovacia. 
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Figura 12 Depozite moderne pentru deşeuri slab şi mediu radioactive cu structuri de protecţie pe 
perioada operării a) Centrul La Obe – Franta, b) El Cabril – Spania, c) Mochovce – Slovacia. 

 

Depozitul naţional pentru deşeuri slab şi mediu radioactive trebuie sa ofere: 
− Capacitate pentru stocarea deşeurilor radioactive, generate în tara şi stocate în 

locatiile unde au fost generate sau în locatiile SE RAW de gestionare a deşeurilor 
radioactive.  

− Capacitate pentru depozitarea deşeurilor generate pana în 2075. 
Evaluarea preliminara a cantităţii de deşeuri radioactive  de depozitat este de aproximativ 
138.200m3 (345.500t), care reprezintă capacitatea maxima a depozitului. Evaluarea a fost 
facuta în cadrul programului PHARE.  
Compoziţia radionuclidica este cea mai importanta definind caracteristicile deşeurilor 
radioactive.  

În conformitate cu recomandarile  AIEA şi bunele practici în domeniul gestionării 
deşeurilor radioactive, evidenta radionuclidica este supusă unor clarificări şi actualizări, 
odată cu caracterizarea diverselor fluxuri de deşeuri şi implementarea metodelor de 
analiza.  O cerinta obligatorie pe durata intregii perioade de functionare a NDF este 
mentinerea evidentelor şi stocarea informatiilor cu privire la caracteristicile deşeurilor 
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radioactive stocate.  
Rata de transfer în cadrul  NDF este de la 3 la 4 RCC pe zi.  Aceasta este definită în 
conformitate cu plasarea RCC-urilor existente intr-o perioada de doi ani (care sunt stocate 
în prezent la Obiectivul de Stocare SU RAW - Kozloduy, pe teritoriul Centralei Nucleare 
Kozloduy). Rata de transfer ia, de asemenea, în calcul şi cresterea randamentului tratarii 
deserilor radioactive la Centrala Nucleara Kozloduy, ca rezultat al scoaterii din uz a 
Unitatilor 1-4 ale Centralei Kozloduy. 
Randamentul maxim anual este de 800 RCC, definit pe baza primirii de deşeuri 
radioactive pentru 200 de zile pe an avand în vedere ca transportul deşeurilor radioactive 
se desfasoara doar în zilele lucratoare şi nu se va efectua în condiţii de vreme rea. 
Etapizare propunerii de investiţie 
Principalele stadii ale propunerii de investiţii sunt:  
1. Selectarea locaţiei 2006 -2011 
2. Proiectare2010 – 2012;; 
3. Construire2012 - 2014; 
4. Operare2015 – 2075; 
5. Inchidere2075 – 2090, 
6. Control institutional2090 – 2390. 
 
Caracteristicile deşeurilor preconizate şi ale emisiilor 
Deşeuri şi emisii pe perioada constructiei NDF 
Pe perioada constructiei NDF, 1000 m3  de deşeuri industriale se asteapta a fi generate în 
prima etapa de constructie a celor 4 module.  Acestea includ aproximativ 750 m3  de 
deşeuri industriale provenite din indepartarea facilitatilor existente la fata locului 
(distrugerea suprafeţei de beton, bordura provenita din mutarea canalului de irigaţii M1) şi 
construcţiilor deteriorate, neacceptate, precum şi aproximativ  200 m3 de deşeuri standard 
de la pompa de beton. Muncitorii vor folosi  WC-uri chimice. 
 

Cantitatea deşeurilor industriale pe perioada celei de-a doua etape a fost estimata la 
aproximativ 300m3  de pământ şi 60.000 m3 de humus. Cantitatile sunt distribuite egal 
intre cele doua etape. Pe perioada primei faze a constructiei aproximativ  600.000 m3  de 
pământ vor fi generati.  Jumatate vor fi utilizati (300.000 m3) în umplerea ulterioara şi la 
prepararea loess-cimentului. Restul va fi utilizat de Centrala „Kozloduy” pentru 
imbunatatirea tehnologica a canalului 2  (90.000 m3)  şi pentru plasarea unui depozit în 
apropierea canalului amintit  (40.000 m3). Municipiul Kozloduy a fost de acord sa suporte 
dislocarea a 170.000 m3 de pământ. 

În timpul celui de-al doilea stadiu al construcţiei, alţi 600.000 m3  de pământ vor fi 
generati. Jumatate (300.000 m3) vor fi utilizati pentru umplerea ulterioara şi prepararea 
loess-cimentului. În stadiul actual al propunerii de investiţie ceilalti 300.000 m3 sunt 
planificati a fi transportati la depoul mentionat mai sus. Deoarece cel de-al doilea stadiu al 
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constructiei NDF va incepe după încheierea dezafectării Unitatilor 1-4 ale Centralei  
„Kozloduy”, pana atunci probabil ca  va fi stabilita utilizarea masei de pământ.  Humusul 
şi pământul vor fi depozitate pe locaţie  pana când vor fi transportate la depozitul de 
deşeuri provenind din constructii al municipalitatii Kozloduy. 
 

Deşeuri şi emisii pe perioada operarii NDF 
 
Se asteapta a fi generate cantitati minime de deşeuri radioactive incluzand haine de lucru 
contaminate, echipament de protectie; apa provenind de la dusuri potential contaminata; 
ape contaminate de la laboratorul radiochimic, lichide şi preparate pentru decontaminarea 
suprafetelor de lucru şi uneltelor contaminate. În conformitate cu nivelul de beta 
contaminare hainele de lucru, lenjeria şi alte mijloace de protecţie personala sunt impartite 
în 3 grupuri: grup I, pana la 200 β particule/cm2.min; grup II, pana la 1000 β 
particule/cm2.min; grup III, peste 1000 β particule/cm2.min. Hainele contaminate din 
grupa I şi II vor fi decontaminate cu agenţi chimici. Hainele din grupul III vor fi tratate ca 
şi deşeuri radioactive secundare şi nu vor face obiectul decontaminării.   
 
Nu sunt planificate instalaţii de decontaminare pentru containerele de deşeuri, 
echipamente şi haine de lucru contaminate şi pantofi la depozit.  

Organizarea pentru recepţia containerelor de deşeuri radioactive şi operaţiunile următoare 
exclud practic generarea de contaminare de tipul grupelor II şi III şi exista doar 
posibilitatea teoretica de contaminare de tip grup I. 
 

In ciuda acestui fapt, pe perioada operării depozitului este planificata colectarea deşeurilor 
radioactive secundare, ambalarea şi transportul acestora la  SE ”RAW-Kozloduy” pentru 
procesare. Deşeurile, generate în timpul rezolvarii urgentelor vor fi tratate în acelasi fel – 
în conformitate cu planurile de urgenta pentru depozit.  

Apele contaminate obţinute în procesul de operare a depozitului de deşeuri radioactive 
dacă vor fi generate, vor fi colectate în rezervoare speciale şi livrate spre procesare către  
SE ”RAW Kozloduy”.  

Nu sunt asteptate emisii de gaze în timpul constructiei, operarii şi inchiderii instalaţiei  
datorita cantitatii neglijabile de radionuclizi, ce ar putea genera gaze în cadrul depozitului.  
 
Pe perioada lucrărilor de reparaţie şi întreţinere vor fi generate cantitati minime de deşeuri 
industriale.  
 
Deşeuri şi emisii pe perioada închiderii NDF 
 
O evaluare preliminara estimativa arata ca pe perioada închiderii vor fi generate aprox. 
150 m3 de deşeuri industriale. 
 
Deşeuri şi emisii pe perioada controlului instituţional 
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Exemplul depozitului inchis în La Manche, Franta, arata ca nu sunt asteptate nici un fel de 
deşeuri radioactive pe perioada  controlului institutional, cu exceptia unei mici cantitati de 
deşeuri de laborator. La sfarsitul controlului, fundaţia clădirii NDF va fi demontată, fapt ce 
va genera deşeuri din construcţii. 
 
 Semnificaţie  sociala – Metoda alese  este depozitare la mica adâncime  în depozit cu 
multi-bariere cu tranşee. 
Aceasta metoda a fost testata în practica de tarile europene dezvoltate şi este aprobată de 
Agentia Internaţionala pentru Energie Atomica ca o metoda sigura atât pentru oameni cat 
şi pentru mediu.  
Depozitarea de deşeuri slab şi mediu radioactive este o chestiune de importanta cheie, 
pentru ca, în primul rând este legata de protecţia mediului, garantând calitatea vieţii pentru 
generaţiile viitoare, şi în cel de-al doilea rând garanţia stocării în siguranţa  a acestor 
deşeuri este direct legata de creşterea încrederii în industria energiei atomice în ansamblu 
(exista o corelare directa intre depozitarea în siguranţa  şi schimbarea atitudinii spre una 
pozitiva în ceea ce priveşte energia atomica).  Tocmai acest lucru ne permite sa spunem ca 
construirea unui depozit de deşeuri radioactive are o semnificaţie sociala majora. 
 
Semnificaţia sociala a locaţiei este importanta în alegerea alternativei de stocare a 
deşeurilor cu radioactivitate medie şi mica: Obiectiv de adâncime mica cu bariere multiple 
cu tranşee aşa cum a fost descris mai sus în cadrul Propunerii de Investiţie. 
 
Cu privire la un mediu de viaţa sănătos statisticile oficiale arata ca nivelul bolilor 
oncologice în zona este mai mic decât media pe tara. Pentru a evita creşterea incidentei 
acestor boli este important sa urmam cele mai bune practici şi experienţe în domeniu din 
Europa. 
 
Localizarea zonei “Radiana”  defineşte natura internaţionala a grupurilor implicate 
deoarece în vecinătate se afla şi localitati romaneşti. Solutia tehnica alternativa şi alegerea 
celei prezente sunt planificate astfel încât se garantează un mediu de lucru sigur pentru 
muncitori, locuitori şi indirect celelalte grupuri afectate.  Locaţia nu are niciun impact în 
ceea ce priveşte o contaminare radioactiva suplimentara şi prezintă o siguranţa  
semnificativa a controlului şi gestionării deşeurilor slab şi mediu radioactive.  Alegerea 
tehnologiei de stocare se bazează pe raportul costuri/risc şi acest raport se bazează pe 
experienţa străină în lucrul cu asemenea tehnologii.  Acesta garantează siguranţa; sau mai 
degraba, lipsa unui risc crescut deoarece experienţa ne arata ca riscul în ceea ce priveşte 
sănătatea este exclus. 
 
 
În etape diferite ale construirii NDF, noi locuri de muncă vor fi create: proiectanţi şi 
specialişti, care vor lua parte la cercetările şi planificarea NDF; pe perioada construcţiei – 
75 de muncitori şi angajaţi; pe perioada operării – 64 de oameni; pe perioada închiderii - 
15 oameni. Vor fi de asemenea proiectanţi şi specialişti ce vor lua parte la cercetarea şi  
planificarea  NDF, unităţi specializate pentru întreţinerea obiectivului, şi companii ce vor 
lua parte la lucrările de construcţie, livrarea de materiale echipamente şi altele. 
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Locaţii alternative şi soluţii tehnice pentru implementarea NDF 
 
Locaţia alegerii alternative – Selectarea locaţiilor pentru  NDF a fost făcuta în 
conformitate cu legislaţia naţională şi documentele Agentiei Internaţionale pentru Energie 
Atomica, pe baza cercetarilor conduse de Institutele Geologice şi Geofizice ale Academiei 
de Stiinte Bulgare  şi Universitatea de Foraj şi Geologie  “St. Ivan Rilski”. 
Dupa lungi ani de cercetare pentru selectarea unei locatii potrivite pentru NDF, s-a decis 
efectuarea unui studiu detaliat a 4 locatii: “Radiana”, “Marichin Valog”, “Brestova 
padina” si “Varbitsa”. După o analiza atenta şi evaluarea experţilor a fost aleasa locaţia  
"Radiana".  
Alegerea locaţiei a fost determinata de următoarele prioritati: 

− Asigurarea securităţii populatiei şi mediului pe întreaga perioada operativa a  NDF, 
pe perioada operationala, de inchidere şi de control activ şi pasiv 

− Oferirea în timp util a capacitaţii necesare pentru depozitarea deşeurilor radioactive 
având în vedere aspectele economice şi sociale ale activităţii.  

Pe baza cercetărilor şi analizelor, “Radiana” este definita ca fiind cea mai potrivita locaţie 
pentru construirea NDF. 

"Radiana" ofera cele mai bune condiţii pentru construcţie şi operare  cu condiţia ca mediul 
şi sănătatea locuitorilor sa fie protejate şi sa fie evitata afectarea generaţiilor viitoare.  

In diferitele etape de construcţie a  NDF, sunt aşteptate sa se creeze noi locuri de munca: 
proiectanţi şi specialişti. 
 
Locaţia "Radiana" este stabilita în conformitate cu licenţa emisă de ARN "Licenţa № NH-
3211/05.05.2006 pentru pozitionarea NDF", ce include 4 etape fiecare dintre ele facand 
obiectul emiterii unei licenţe şi unui control din partea ARN: "Dezvoltarea unui Concept 
pentru Depozitare şi Planificarea Selectiei Locaţiei, "Colectarea Informatiilor şi Analiza 
Rregiunilor ", "Descrierea locaţiei" şi "Aprobarea Locaţie ”i şi apoi luarea în calcul a 
tuturor obiectivelor specifice ale aspectelor pe aceasta tema ( ARN, administratia locala, 
un grup critic de populaţie, SE RAW), precum şi sănătatea umana, cerinţele de mediu, 
tehnologice şi demografice pentru construirea depozitului de stocare a deşeurilor cu 
radioactivitate de durata mica sau medie. 

S-a efectuat studiul detaliat al celor 4 locaţii  („Radiana”, „Marichin Valog”, „Brestova 
Padina” si “Varbitsa” şi compararea lor în etapa "Caracterizarea Locaţiilor”. Rezultatele 
pentru fiecare locaţie  sunt clasificate şi analizate uniform în raportul privind faza de 
implementare. Aceasta descriere include: localizarea, descriere litostratografica, condiţii 
tectonice şi neotectonice, condiţii geomorfologice, condiţii geotehnice, condiţii hidro-
geologice, migraţia radionuclizilor, seismicitatea, procesele exogeodinamice, impactul 
inundaţiilor, procesele şi fenomenele meteorologice, pericole de natura umana, resurse de 
apa şi minerale, utilizarea terenului şi proprietatea asupra acestuia, transportul deşeurilor 
radioactive, populaţia şi reţeaua urbana, speciile de plante şi animale, moştenirile culturale 
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şi ale istoriei naţionale, experienţa nucleara a populaţiei şi apropierea de Centrala 
Nucleara, infrastructura, proximitatea de graniţa tarii, acceptabilitatea publica.  

Criteriile pentru selectarea locaţiei au fost definite în conformitate cu cerinţele 
Regulamentului pentru Gestionarea în Siguranţa  a Deşeurilor Radioactive,  
Reglementările cu privire la Asigurarea Siguranţei Centralelor Nucleare  şi recomandărilor  
AIEA,. Criteriile includ: siguranţa  determinata de condiţiile geologice, siguranţa  
determinata de condiţiile hidrogeologice, migraţia radionuclizilor, siguranţa  stabilita de 
caracteristicile geochimice (geochimia apelor de adâncime  şi sorbţiunii mineralelor în 
mediul geologic), siguranţa  determinata de condiţiile tectonice şi seismice, impactul 
asupra mediului şi populaţiei (prezenta apei şi resurselor minerale în zona de impact a 
NDF, utilizarea terenului, prezenta zonelor de mediu sau cultura protejate în aria de impact 
a NDF), transportul deşeurilor radioactive (distanta pana la NDF, prezenta unui sistem de 
drumuri deja existent, numărul asezarilor), acceptabilitatea socio-economica (acceptarea 
publica, blocarea terenului productiv,  infrastructura noua, efecte adverse asupra 
activităţilor economice.   Pe baza analizei criteriilor, s-a stabilit ca "Radiana" este locaţia 
cea mai ofertanta din punctul de vedere al condiţiilor de construcţie pentru NDF. În etapa 
„Aprobarea Locaţiei”  au fost efectuate studii suplimentare mai amanuntite şi acestea au 
confirmat corectitudinea alegerii făcute. 

Alternativele alese din punctul de vedere al solutiilor tehnice – după o analiza proiectiva 
amanuntită şi o evaluare tehnico-economica a solutiilor tehnologice propuse, 
implementarea Starategiei pentru Gestionare Combustibililor Uzati şi Deşeurilor 
radioactive, realizarea unei monitorizări de încredere care să ofere o administrare adecvată 
la locaţiei  a propunerii de investiţie cu scopul de a proteja mediul, sănătatea publică şi 
sănătatea muncitorilor, a fost selectată construcţia de tip depozit cu tranşee pentru stocarea 
deşeurilor slab şi mediu radioactive.   

Vor fi construite clădiri auxiliare mici – puncte de verificare, o unitate administrativa şi un 
laborator, o cladire, o unitate de asistenta şi un centru de informatii.  Acestea vor fi 
construite din materiale usoare. Fundatia va fi una continua. Structura de sustinere va fi un 
sistem schelet – grinzi cu elemente structurale din otel şi beton armat. Placarea peretilor se 
va face cu caramizi de beton aerate şi compartimentarea interna cu placi din gips carton. 
Placarea interna şi tencuiala vor fi facute cu placi ceramice şi de teracota şi granit captusite 
cu cauciuc. În etapa de proiectare va fi definita (unde este necesar) constructia cladirilor 
auxiliare pentru a asigura implementarea activităţilor direct legate de operarea NDF 
(garaje, depozite etc.). 

Estimarile cu privire la impactul NDF asupra componentelor şi factorilor de mediu 

Autorii EIAR au întocmit o evaluare detaliata a impactului NDF pe perioada construirii, 
operării şi închiderii asupra componentelor individuale şi factorilor de mediu  din punctul 
de vedere al aspectelor ce implica radiaţiile şi ale celor ce nu le implica. Au fost propuse 
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masuri de minimizare a efectelor negative şi de prevenire a oricărui risc de îmbolnăvire a 
populaţiei din zona sau a muncitorilor din cadrul locaţiei.   

Din perspectiva ce nu implica radiaţii 

           Atmosfera – în perioada construirii nu se aşteaptă o poluare atmosferica excesiva 
în zona dacă sunt urmate masurile propuse. Pe perioada operării NDF nu va afecta 
calitatea aerului. Nu sunt aşteptate modificări semnificative ale microclimatului zonei  
(Microclimatul este unul din principalii factori de determinare a biodiversităţii în regiune); 

           Subsolul. Apele Subterane 

Apele subterane – Pe perioada construirii apele subterane nu se aşteaptă sa fie afectate 
negativ semnificativ  în termeni de radiaţii sau nu. 

Pe perioada operării normale şi închiderii NDF nu se aşteaptă un impact asupra apelor 
subterane în situaţia ce nu implica radiaţii. De asemenea nu se preconizează un impact al 
radiaţiilor. Pe perioada operării normale nu se aşteaptă efecte asupra apelor subterane 
deoarece barierele tehnologice îşi vor menţine integritatea şi caracteristicile proiectate.  

           Subsolul.  În ceea ce priveşte perspectiva ce nu implica radiaţii, impactul pe 
perioada construcţiei va avea următoarele rezultate:  

Afectarea terenului în scopul pregătirii locului construcţiei în faza de construcţie NDF 
(excavare, săpături ş.a.). Acest impact va fi inevitabil, direct, permanent şi ireversibil, va 
afecta locaţia şi probabil şi terenurile din imediata vecinătate (pentru drumuri temporare, 
depozitarea maselor de pământ pentru umplerea ulterioara etc.). în  funcţie de tipul de 
depozit aprobat, impactul celui amintit pare sa fie destul de semnificativ din punctul de 
vedere al afectării terenului. Exista posibilitatea generării de cantitati mici de apa poluata 
din procesul constructiei care sa se infiltreze în stratul de suprafata al solului. În ceea ce 
priveste radiaţiile nu se asteapta un impact asupra pământului deoarece nu exista surse 
radioactive prezente pe perioada constructiei.  

          Subsolul. În ceea ce priveste perspectiva non-radiantă nu se asteapta să existe un 
impact asupra solului pe perioada operarii normale şi a inchiderii. Scurgerile menajere 
generate  vor fi descarcate în vederea tratarii în afara locaţiei NDF. Apa de ploaie infiltrata 
ocazional va fi descarcata printr-un sistem de drenare construit, colectarea infiltratiilor, 
tratament local şi pastrarea apei potential contaminate.  

          Nu se preconizeaza un impact asupra diversitatii minerale deoarece nu exista resurse 
minerale cu valoare economica în zona  "Radiana". 

          Apele de suprafata  - Pe perioada constructiei – dacă sunt respectate masurile de 
siguranţa   tehnologice şi organizationale privind constructia nu se preconizeaza a exista 
un impact asupra apelor subterane sau de suprafata din zona.  
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În perioada operationala–nu se vor utiliza procese care sa implice apa în activitatea NDF. 

 Cantitatea de apa menajera generata va fi minima şi se va descarca în afara locaţiei NDF. 
Nu vor fi generate ape uzate industriale. Se propune ca apa recuperata după spalarea 
vehiculelor sa fie reutilizata după tratarea acesteia. De asemenea cantitatile de apa de acest 
fel vor fi minime. 

Pe perioada închiderii –apele reziduale sunt în cantitati minime. 

Se asteapta a fi generate cantitati minime de apa din drenare. Atunci când vor exista li se 
vor aplica acelasi posibilitati de tratament  ca şi pentru apa reziduala obtinuta în perioada 
operarii (a fost intocmita o conexiune intre sistemul de drenare şi rezervoarele colectoare). 

Intr-o perspectiva non-radianta: Cantitati minime de apa din drenaje sunt colectate şi 
trimise la SE «RAW» pe locaţia centralei atomice «Kozloduy» pentru purificare. 

Nu se aşteaptă un impact negativ asupra apelor subterane sau de suprafata intr-o 
perspectiva non-radianta ca rezultat al inchiderii NDF, dacă toate masurile şi cerinţe le 
EIAR sunt respectate.  

        Solurile – Intr-o perspectiva ce nu implica radiaţii,, datele analizate pana la acest 
moment, dacă masuratorile experţilor şi cerinţe le sunt respectate, ne permit sa 
concluzionam ca construirea unui NDF pe teritoriul centralei nucleare „Kozloduy”  nu va 
avea un efect negativ suplimentar asupra zonelor şi solurilor de pe locaţia NDF sau asupra 
terenurilor din împrejurimi.  

Pe perioada construcţiei  NDF, solul va fi afectat de: activităţi de excavare şi transport. Pe 
perioada construcţiei nu vor fi afectate direct terenuri adiacente. Indirect datorita prafului 
şi emisiilor de gaze, nu sunt aşteptate efecte negative, dar oricum au fost implementate 
masuri pentru reducerea lor optima (prin urmarea anumitor reguli – întreţinere optima a 
echipamentelor de construcţie şi transport, irigarea locaţiei pe perioade de seceta şi altele). 
Singurele terenuri ce pot fi considerate afectate permanent sunt cele de pe locaţie  unde 
vor fi construite facilitatile, clădirile, drumurile, aleile şi altele.  

Pe perioada operativa nu sunt aşteptate efecte negative asupra solului în regiune. Pe 
perioada închiderii, recultivarea va avea un efect pozitiv asupra solurilor de pe locaţie .  

Biodiversitatea 

Vegetaţia. PI este corelat cu activităţile de construcţie şi instalaţii ce afectează terenurile 
vegetaţiei existente pe o mare suprafaţa a locaţiei. În conformitate cu planul de construire 
vegetaţia va fi îndepărtata pe etape. Odată cu schimbarea scopului terenului se schimba şi 
forma acestuia.  

Dintr-o perspectivă ce nu implica radiaţii: 
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Modul de impact – direct. Poate exista un impact indirect pe o raza de 3 km, acolo unde 
vor fi transportate pe perioada construcţiei masele de pământ în exces. Nivelul de impact: 
mare dar reversibil după recultivarea adecvata a terenului. Durata impactului: temporar – 
pana la recultivarea adecvata a acestuia. Frecventa impactului: pe perioada construcţiei şi 
operării;  

Impact cumulat: nu se preconizează; 

Impact transfrontalier: nu se preconizează. 

Reversibilitatea impactului: o schimbare a statutului terenului locaţiei este necesara pentru 
construirea unei noi infrastructuri şi modificarea suprafeţelor de pământ din fondul 
funciar. Acest lucru este reversibil intr-o anumita măsura după efectuarea unei recultivări 
tehnice şi biologice. Exista posibilitatea construirii unei zone de vegetaţie şi a schimbării 
peisajului cu ajutorul vegetaţiei.  

Dintr-o perspectiva radianta nu sunt aşteptate nici un fel de efecte asupra vegetaţiei, din 
cauza lipsei surselor de radiaţie directe  pe perioada construcţiei şi operării. 

Pe teritoriul vizat de planul de investiţii nu au fost găsite menţiuni cu privire la 
existenta speciilor de plante protejate.  Având în vedere acest lucru, precum şi zona 
afectata relativ mica, impactul negativ al construcţiei NDF asupra vegetaţiei va fi 
nesemnificativ.  

Efecte aşteptate cu privire la fauna 

Dintr-o perspectiva ce nu implica radiaţii : 

Per total, nu se aşteaptă niciun impact negativ asupra faunei în aceasta parte a Câmpiei 
Dunării, pe perioada construcţiei, pentru niciuna dintre opţiunile instalaţiei de mică 
adâncime LILRAW. Pe locaţie şi în împrejurimi (circa 360ha), nu exista habitate de specii 
aparţinând  faunei sălbatice rare aflate în pericol, nici nu exista date scrise în acest sens.  
Zona însăşi se află plasată intr-o arie oarecum conservata, dar fragmentata, ce este 
înconjurata de zone afectate de om – la sud de drumul de categoria a 2 a Harlets – 
Kozloduy, cu teren agricol dincolo de el, la nord de drumul de acces către Centrala 
Kozloduy şi centrala însăşi, la vest şi est terenuri agricole. Toate acestea obstrucţionează 
într-o oarecare măsură accesul liber al speciilor, ce călătoresc pe uscat, mai ales al celor 
care au o limită mai înalta a factorului de nelinişte.  

Pe teritoriile şi zonele protejate – pe perioada implementării NDF nu poate exista un 
impact negativ direct sau indirect asupra  zonelor şi habitatelor protejate celor mai 
apropiate, în principal datorita distantelor dintre acestea şi locaţie, inclusiv depozitul 
pentru pământ. Sub acest aspect terenul agricol ce ocupa spaţiu dintre zonele protejate şi 
PI ar putea avea un mult mai mare efect negativ.  
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Impactul asupra peisajului 

Impactul vizual asupra terenului poate cauza un sentiment negativ print activitatea umana 
excesiva în zona.  Acest lucru depinde de amenajarea terenului cu vegetaţie. după o 
amenajare adecvata cu vegetaţie, obiectivul poate fi uşor integrat în peisaj. 

Se preconizează un impact limitat în raza teritoriului. Masele de pamat excavat vor fi 
depozitate pe terenul oferit. Modalitatea de impact – directa. Nivelul de impact  - minor 
spre scăzut implicând doar partea estetica a peisajului.  Terenul este un peisaj local de tip 
industrial. Perioada impactului: temporar – pe perioada construcţiei (7 ani); Frecventa 
impactului: pe perioada construcţiei. Impact cumulat: nu se aşteaptă; Impact 
transfrontalier: nu se aşteaptă. Impactul este reversibil intr-o oarecare măsura după faza de 
construire. Există posibilitatea de construire şi amenajare a zonei de vegetaţie.  

Dacă sunt respectate toate masurile EIAR şi se aplica un control strict şi un management 
eficient nu se aşteaptă efecte negative asupra mediului.  

Impactul asupra moştenirii culturale  – dacă toate masurile descrise în Legea moştenirii 
culturale şi cele menţionate mai sus sunt respectate, toate potenţialele efecte negative 
asupra tuturor locaţiilor culturale înregistrate sau nu vor fi prevenite.  

Prognozarea deşeurilor  şi evaluarea acestor efecte – pe perioada construcţiei, vor fi 
generate doar deşeuri non-radioactive care vor fi tratate în conformitate cu Programul de 
Management al Deşeurilor. Nu vor fi abandonate pe locaţie, ci vor fi transportate imediat 
după ce vor fi generate pentru tratament ulterior. Se preconizează ca vor avea un impact 
negativ doar pe perioada construirii, deci impactul va fi limitat şi se va încheia odată cu 
încheierea fazei de construcţie.  

Pe perioada operaţionala şi de închidere, deşeurile non-radioactive vor fi doar de tip 
menajer şi vor fi tratate conform reglementarilor astfel încât sa nu existe nici un efect 
negativ asupra mediului.  

Impactul provenit din zgomote, vibra ţii şi factori non-radioactivi.  Impactul 
zgomotului generat asupra mediului va exista doar pe perioada construcţiei. Este 
inevitabil, negativ, temporar şi periodic (doar pe perioada zilei). Afectează teritoriul 
construcţiei şi parte a terenurilor din împrejurimi. Pentru terenurile ce înconjoară locaţia 
viitorului obiectiv nu exista reglementari privind zgomotele, dar activităţile de construcţie 
vor schimba nivelul de zgomot al zonei. Nu se aşteaptă nici un impact asupra zonelor 
rezidenţiale datorita distantei fata de zona construcţiei şi viitorul depozit.  

Impactul substanţelor periculoase – dacă se respecta toate instrucţiunile asociate cu 
utilizarea substanţelor periculoase şi a celor ce cad sub incidenta standardelor  WSHFS nu 
se aşteaptă efecte negative asupra mediului sau creşterea riscului de îmbolnăvire a 
personalului de la locaţie.  
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Efecte ale radiaţiilor pe perioada implementarii  NDF în faza de constructie, operare 
şi inchidere 

Suprafaţa totala a zonei  NDF este în jur de 36 ha. În timpul construcţiei, nu va fi necesar 
nici un alt spaţiu suplimentar deoarece toate activităţile sunt planificate a se efectua în 
limitele locaţiei Radiana. Module separate cu o adâncime de 50 m pentru depozitarea 
deşeurilor radioactive vor fi construite – acestea sunt structuri de oţel armat plasate la       
35m sub pământ.  

Perspectivele radiante ale propunerii de investiţie pentru  NDF sunt examinate şi analizate 
cu nivelul necesar de detalii.  

Sunt prezente caracteristicile complexe ale zonei alese pentru  PI pentru NDF din punct de 
vedere al radiaţiilor. Locaţia se afla în apropierea imediata a centralei Kozloduy. Zona a 
fost controlata de departamentul de monitorizare radio-ecologica inca din 1972. A fost 
demonstrat convingător ca operarea reactoarelor nu a schimbat starea de radiaţie a aerului, 
apei şi solului din zona.  

Teoretic, sunt aşteptate efecte asupra populaţiei şi mediului de la orice instalaţie sau 
echipament nuclear sau sursa radioactiva prin aer, apa sau schimbari ale nivelului de 
radiaţii în mediu. Pentru NDF, aceste efecte au fost examinate pe perioada fazelor de  
construcţie, operare  şi închidere a depozitului.  

În analiza preliminara de siguranţa  a proiectului NDF, toate aceste surse au fost analizate 
şi s-a dovedit ca pe perioada fazelor de operare inclusiv a fazei de inchidere nivelul 
radiaţiilor în mediu nu se va schimba. Depozitul construit nu va genera gaze sau emisii 
radioactive. 

Pe perioada operării NDF nu sunt preconizate deşeuri lichide. Dacă datorita unei urgente 
sau dintr-un alt motiv orice tip de poluare a apei este identificata, apa va fi colectata în 
bazine speciale de la 2 la 10 m3, analizata şi trimisa spre tratare la SE ”RAW Kozloduy”, 
poziţionat pe locaţia Centralei Nucleare “Kozloduy”. 

Deşeuri radioactive solide vor fi generate în principal echipamentele de protecţie 
individuale (PPE) – haine de protecţie, pantofi şi mănuşi. Hainele de lucru vor fi 
spălate/decontaminate în spălătorii speciale dacă contaminarea este mai mare decât cea 
acceptata în cadrul normelor BNRP-2004. Dacă nu se poate face decontaminarea, lucru 
puţin probabil aceste PPE vor fi tratate ca deşeuri radioactive. Deşeurile radioactive vor fi 
colectate în saci de plastic şi transportate pe o anumita ruta în containere de transport, pe 
autovehicule, cu escorta, echipate cu sisteme de control al radiaţiilor, echipamente de 
protecţie personala, decontaminare şi stingere a incendiilor şi altele necesare pentru a face 
fata unor situaţii de urgenta. Pentru orice activitate cu deşeuri radioactive exista 
instrucţiuni specifice a căror urmărire este de importanţă extremă pentru protecţia 
împotriva radiaţiilor a personalului, mediului şi populaţiei.  
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În ciuda conservatorismului excesiv, rezultatele din evaluarea dozelor după închiderea 
depozitului arată că în evoluţie normala, dozele individuale pentru membrii publicului nu 
depăşesc normele admise de 0.01 mSv/a. Pe aceasta baza, se poate spune ca locaţia este 
potrivita pentru construirea unui depozit de mica adâncime pentru deşeurile slab şi mediu 
radioactive. 

Propunerea de investiţii pentru NDF garantează ca expunerea la radiaţii a personalului este 
în conformitate cu principiile ALARA şi este limitată în cadrul reglementarilor BNRP - 
2004. Se presupune ca experienţa acumulata pe perioada urmăririi procedurilor la Centrala 
Nucleara „Kozloduy” va fi aplicata pentru acţiunile şi condiţiile normale şi de urgenta şi 
ca pe viitor acest lucru va reduce expunerea la radiaţii la un nivel minim. 

Toate cerinţele reglementatoare pentru protecţia împotriva radiaţiilor a personalului şi 
siguranţa nucleară vor fi respectate aşa cum se va menţiona în secţiunea cu privire la 
legislatie a acestui studiu, precum şi cele ce vor fi solicitate ca şi condiţie pentru licenţa de 
operare a NDF. Datorită particularităţilor activităţii prestate efectele dozei reale aşteptate 
vor fi mult mai mici decât valorile limita.  

În conformitate cu propunerea de investiţii, protecţia împotriva radiaţiilor a personalului ce 
lucrează în clădirea NDF va fi oferita prin:  
o protecţie corespunzătoare pentru a evita depăşirea limitelor de expunere; 
o Monitorizare continua a radiaţiilor cu sisteme de alarma; 
o Minimizarea timpului de lucru, reparaţii şi întreţinere în mediu radioactiv; 
o Împărţirea pe zone a camerelor în NDF; 
o Acces controlat către Zona Controlata  (CA) a NDF; 
o Monitorizare dozimetrica a personalului. 
o Folosirea echipamentelor de protecţie ale personalului la evaluarea riscurilor 

activităţii şi necesitatea folosirii lor.  
Respectarea tuturor limitelor asociate cu radiaţiile şi parametrii dozimetrici este efectuata 
în principal prin masurile tehnice implementând principiul protecţiei fata de sursa 
radioactiva prin bariere multiple. Toate materialele radioactive sunt ţinute într-o matrice de 
ciment în containere sigilate. Containerele sunt plasate în module închise şi umplute cu 
componente inerte. Modulele la rândul lor sunt îngropate în pământ deoarece pământul ce 
le înconjoară are cele mai bune proprietăţi de a reţine potenţialii radionuclizi activi scurşi 
ca urmare a unor incidente.  

Protecţia, în funcţie de faza de operare este asigurata de însăşi matriţa în care sunt fixate 
deşeurile radioactive în containere de beton armat şi pereţii acestora, pereţii clădirii şi 
adâncimea de dispunere cu material, inert. La final dar nu mai puţin important este efectul 
de auto-protecţie al containerelor.  

Pe perioada operării şi închiderii depozitului va fi implementat un program de 
monitorizare. Obiectivul primar al acestui program este sa ofere dovezi directe ale 
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prezentei sau absentei măsurate a radionuclizilor şi radiaţiilor în mediu ce ar putea fi 
datorate instalaţiei de depozitare. Programul este în strânsa legătura cu evaluarea 
siguranţei astfel încât rezultatele monitorizării să poată fi aplicate pentru confirmarea 
ipotezelor în evaluarea siguranţei.  

În conformitate cu Regulamentul pentru condiţiile şi procedurile de stabilire a zonelor cu 
importanta speciala din jurul obiectivelor nucleare şi obiectivelor cu surse de radiaţie 
ionizanta, acestea sunt: Zona de protecţie împotriva radiaţiilor şi Zona Monitorizat ă.  

Conform art.3 (2), zona monitorizată este teritoriul unde are loc monitorizarea radiaţiilor 
pentru protejarea împotriva radiaţiilor a populaţiei şi mediului. Monitorizarea are loc în 
perioada pre-operaţională, în perioada operaţională şi după închiderea obiectivului.   

Programul de monitorizare a radiaţiilor trebuie sa fie în conformitate cu cerinţele 
Regulamentului pentru protecţie împotriva radiaţiilor în timpul activităţilor cu surse de 
radiaţie ionizantă, capitolul 8, şi cerinţele Regulamentului pentru condiţii şi proceduri 
pentru constituirea zonelor cu statut special din jurul obiectivelor nucleare  şi a 
obiectivelor cu surse de radiaţie ionizantă.   

Art. 14 (1). Monitorizarea radiaţiilor trebuie să includă cel puţin: 
o Coeficient doza gamma; 
o Activitatea totală şi specifică a aerosolilor lichizi şi gazoşi eliberaţi în mediu; 
o Activitatea specifică a gazelor şi aerosolilor în atmosfera joasă; 
o Activitatea specifică a precipitaţiilor radioactive, stratului de suprafaţă al solului şi 

vegetaţiei;  
o Activitatea specifică a apelor de suprafaţa şi subterane; 
o Contaminarea reţelelor şi instalaţiilor de furnizare a apei; 
o Contaminarea cu radionuclizi a vehiculelor; 
o Activitatea specifică a produselor vegetale şi animale şi ale materiilor prime; 
o Informaţii meteo. 

În plus, programul acoperă de asemenea şi monitorizarea geodinamică din cauza 
importantei speciale a siguranţei obiectivului.  
Este necesar de menţionat ca rezultatele monitorizării radia ţiilor din ultimii trei ani 
în regiune, datorita Centralei Nucleare arata că puritatea aerului, apei, vegetaţiei şi a 
unor specii de animale precum şi a produselor provenind de la acestea sunt în 
conformitate cu cerinţele legale deoarece valorile măsurate se afla în limitele naturale 
pentru aceasta regiune şi sub limite şi practic nu sunt afectate de funcţionarea 
Centralei Nucleare „Kozloduy”. Având în vedere cele de mai sus nu se aşteaptă un 
efect cumulativ pe perioada operării NDF în regiune.   

Analiza tuturor datelor ce conţin informa ţii pentru stabilirea impactului radiant al 
NDF asupra populaţiei şi mediului arată că în timpul operării normale a NDF dacă 
toate cerinţele legale şi programele stabilite pentru protecţie contra radiaţiilor sunt 
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respectate efectul radiaţiilor asupra personalului care lucrează cu containere cu 
materiale radioactive va fi în limitele cerute de proiect menţionate în Propunerea de 
Investiţie. Nu se aşteaptă niciun impact asupra personalului de la Centrala Nucleară 
Kozloduy. 

 
CONCLUZIILE EXPER ŢILOR 

Prezentul  EIAR al propunerii de investiţie a SE RAW pentru implementarea unui depozit 
de deşeuri nucleare pe terenurile din Harlets, Municipiul Kozloduy, regiunea Vratsa a fost 
pregătit de către un grup de experţi autorizaţi în domeniile EIM şi EA. 
Consultările, opiniile şi recomandările obţinute în cadrul întâlnirilor cu populaţia afectata, 
autorităţile competente, departamentele şi instituţiile, privind pregătirea ToR, structura şi 
conţinutul  EIAR sunt avute în vedere în analiza şi evaluarea nivelului de impact al 
obiectivului asupra componentelor mediului şi factorii ce le afectează, precum şi sugestiile 
cu privire la masurile ce ar reduce impactul negativ al obiectivului asupra mediului la 
minimul posibil.  

Studiul EIAR a fost pregătit pe baza: 
o Un plan pentru sfera şi conţinutul EIAR; 
o Inspecţii vizuale şi observaţii asupra terenului la locaţia NDF; 
o Cercetări, proiecte şi alte documente; 
o Evidenţe, analize şi evaluări ale informaţiilor existente pentru pregătirea raportului 

(observatii şi masuratori practice, cercetari stiintifice, publicatii, rapoarte şi altele); 
o Consultări cu specialişti; 
o Declaraţii ale agenţiilor de protecţie a mediului, opinii şi recomandări ale autorităţilor 

şi instituţiilor afectate de implementarea propunerii de investiţii, populaţia locala şi 
autorităţile, ONG-uri ecologiste şi altele;   

o Metode pentru evaluarea şi prognozarea impactului obiectelor folosite de experţi 
asupra componentelor corespunzătoare ale mediului şi factorilor care îl influenţează;   

o Documente de reglementare. 
Au fost efectuate prognoze şi evaluări cu privire la potenţialul impact al NDF pe perioada 
construirii sale, operaţii şi scoaterii din uz asupra componentelor mediului, personalului şi 
populaţiei din regiune. Au fost de asemenea propuse masuri pentru minimizarea acestor 
efecte în conformitate cu toate cerinţele legislaţiei Europene.  
A fost efectuata o analiza din perspectiva ecologica  în cadrul EIAR a soluţiilor alternative  
EIAR, şi au fost puse în discuţie pe cat de mult posibil un număr de masuri şi recomandări, 
impactul negativ asupra mediului şi factorii ce îl influenţează pentru a garanta siguranţa  
completa a personalului şi a populaţiei din regiune, pe perioada construcţiei, operării şi 
închiderii NDF în ceea ce priveşte atât aspectele ce implica radiaţii şi cele care nu se refera 
la acestea.   
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Dacă administrarea NDF este eficienta nu sunt aşteptate efecte semnificative asupra 
mediului. Implementarea masurilor de siguranţa  garantează ca nu vor exista pericole 
privitoare la sănătatea personalului şi populaţiei locale.  

Întinderea teritoriala a efectelor este în limitele terenului vizat de propunerea de investiţie 
şi perimetrul învecinat; 

Nu exista nici un plan cu privire la construirea de cai de acces pe apa pentru 
aprovizionarea NDF;  

Apele subterane precum şi instalaţia de apa de suprafaţa de la fata locului nu sunt în 
pericol de contaminare cu ape reziduale sau radionuclizi provenind de la NDF.  

Impactul asupra locaţiei din punct de vedere al elementelor non-radiante este semnificativ 
dar practic nu poate fi evitat. Va consta în principal în lucrari de excavare asociate cu 
construirea NDF şi a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Întinderea teritoriala este în limitele 
terenului din propunerea de investiţie. 

Propunerea de investiţie a arătat masurile recomandabile pentru protecţia subsolului şi a 
apelor subterane împotriva poluării cu radionuclizi, după închiderea NDF. 

Examinările pe termen lung ale apei potabile efectuate la Centrala Kozloduy în cadrul 
programului de monitorizare a mediului arata ca valorile pentru activitatea beta totala sunt 
considerabil sub valorile maxime permise, în conformitate cu cerinţele Regulamentului  
9/16.03.2001 cu privire la calitatea apei potabile. Cantităţile de radionuclizi 90Sr şi 137Cs 
sunt sub limitele stabilite de Regulamentul cu privire la Normele de baza pentru protecţie 
împotriva radiaţiilor. Pentru 2008 aceste valori sunt: total activităţi beta  0.019÷0.13 Bq/l, 
137Cs – sub limita detectabila, 90Sr în media < 0.7÷1.6 mBq/l. 

Examinările pe termen lung şi monitorizarea mediului pana la aceasta ora oferă rezultatele 
parametrilor examinaţi ce caracterizează calitatea parametrilor individuali de mediu ca 
fiind sub limite, conform Normelor de baza cu privire la Protecţia împotriva radiaţiilor. 
Implementarea şi operarea NDF nu sunt aşteptate sa cauzeze efecte suplimentare asupra 
componentelor individuale ale mediului sau asupra altor factori ce au un impact asupra lui, 
astfel nu exista pericole aşteptate în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei din regiune.   

Rezultatele evaluării dozelor în perioada de după închiderea depozitului din cadrul 
analizelor de Siguranţa Preliminare arata ca deoarece evoluează normal, doza individuala 
efectiva pentru public nu va depăşi limita de 0.01 mSv/a. În  conformitate cu articolul 10 
al Regulamentului pentru gestionarea în siguranţa a deşeurilor radioactive, aceasta 
înseamnă ca au fost folosite cele mai bune metode posibile pentru administrarea deşeurilor 
radioactive şi expunerea personalului şi populaţiei este menţinuta la nivelul rezonabil cel 
mai mic posibil.   
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Având în vedere cele de mai sus se poate spune ca locaţia este corespunzătoare pentru 
construirea unui obiectiv de joasa adâncime pentru stocarea deşeurilor radioactive 
(izotopi) de intensitate mica şi medie.  

Aspecte radioactive 

In dezvoltarea conceptului pentru construcţia NDF, depozitul de mica adâncime cu 
multibariere cu tranşee, compus din module individuale pentru aşezarea containerelor din 
beton armat, este cel mai potrivit.  

Cele noua principii fundamentale cu privire la administrarea deşeurilor radioactive 
formulate de AIEA vor fi aplicate în construcţia NDF: 

Primul principiu: Protecţia sănătăţii umane 
Al doilea principiu: Protecţia mediului 
Al treilea principiu: protecţie dincolo de graniţele tarii 
Al patrulea: Protecţia generaţiilor viitoare 
Al cincilea: Nici o povara pentru generaţiile viitoare 
Al şaselea: Legislaţia naţionala 
Al şaptelea: Controlul asupra generării de deşeuri radioactive 
Al optulea: Relaţie de dependenta intre generarea deşeurilor radioactive şi gestionare 
Al nouălea: Siguranţa  în cadrul obiectivului. 
 
In conformitate cu Legea pentru Utilizarea în siguranţă  a energiei nucleare: 
Art. 3 (1) Energia nucleara şi radiaţiile ionizante vor fi utilizate în conformitate cu cerinţe 
le şi principiile de siguranţa nucleara şi protecţie împotriva radiaţiilor  cu scopul de a 
asigura protecţia vieţii umane, sănătatea şi condiţiile de viaţa ale generaţiei actuale şi a 
celor viitoare împotriva impactului periculos al radiaţiilor ionizante.  
(2) în utilizarea energiei nucleare şi a radiaţiilor ionizante şi gestionarea deşeurilor 
radioactive şi a combustibilului folosit:  
 1. Siguranţa  nucleara şi protecţia împotriva radiaţiilor vor avea prioritate asupra 
tuturor aspectelor activităţii. 
 2. Expunerea personalului şi publicului la radiaţii ionizante va fi păstrata la limita 
rezonabila, cea mai mica posibila. 
 
Toate aceste principii au fost luate în calcul în perioada pregătirii Proiectului Conceptual şi 
sunt impuse în Analiza Preliminara de Siguranţa (APS). 
 
Doza suportată de personal pe perioada operării nu va depăşi limitele conform  BNRP 
2004 şi practic va fi foarte mica conform cerinţelor principiului ALARA. 

NDF-ul trebuie sa ofere protecţie eficienta a sănătăţii populaţiei şi mediului împotriva 
impactului radioactiv al deşeurilor radioactive cu potential impact pe care le stochează, 
după închidere prin evitarea imprastierii necontrolate de substanţe radioactive în biosfera 
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cu ajutorul protecţiei de tip multi-bariere şi a unui număr de masuri tehnice şi 
administrative. 

Criteriile de baza ce dovedesc atingerea scopului sunt cele radiologice stabilite în cadrul 
Regulilor de baza de protecţie împotriva radiaţiilor pentru Administrarea în Siguranţa  a 
Deşeurilor radioactive.   

Cu acest scop ultimul punct al analizei EIAR îl reprezintă limita dozei anuale individuale 
efective pentru un grup critic de populaţie. Concluziile se bazează pe Proiectul Conceptual 
şi PSA. 

NDF va fi operat şi administrat de SE RAW. Locaţia  „Radiana” se afla în imediata 
vecinătate a Centralei Nucleare  Kozloduy . În  conformitate cu Proiectul Conceptual ales 
depozitul este de tip canale subterane. Programul de monitorizare îşi va îndeplini scopurile 
funcţionale în susţinerea EIAR.  

A fost efectuata o evaluare a siguranţei instalaţiei de mică adâncime. Aceasta este o 
procedura pentru stabilirea comportamentului depozitului şi în mod specific a potenţialului 
impact radiologic asupra sănătăţii umane şi a mediului. Evaluarea de siguranţă defineşte 
căile de diseminare a radionuclizilor  în mediu şi stabileşte posibilele pericole pentru 
sănătate. 
 
Monitorizarea pre-operaţionala oferă nivelele de baza pentru evaluarea tuturor 
modificărilor suplimentare ale mediului ce ar putea fi legate de descărcări de la locaţia de 
stocare.  
 
Monitorizarea obiectivului pe perioada operării şi după închidere îşi propune sa arate ca 
măsurătorile reale din mediu nu invalidează previziunile şi estimările cu privire la 
siguranţa.  
 
Pentru instalaţiile de depozitare la mica adâncime, aprobările de către autoritatea de 
reglementare a proiectului şi demonstrarea conformităţii după începerea operării se 
bazează pe compararea rezultatelor evaluărilor de siguranţă ale instalaţiilor cu normele şi 
standardele aplicabile. Informaţiile privind monitorizarea oferă suport pentru ipotezele 
evaluării şi rezultatele sale.  Monitorizarea va fi astfel conceputa încât rezultatele gen 
„activitate sau concentraţie nesemnificative” sa fie suficiente pentru a susţine evaluarea 
securităţii. În mod similar este dezvoltat programul de supraveghere a instalaţiei astfel 
încât degradarea structurilor şi sistemelor depozitului pana la a compromite validitatea 
evaluării securităţii  sa nu poată apărea fără a putea fi detectata.   
 
Nu se aşteaptă migraţii semnificative de substanţe radioactive dinspre instalaţia de 
depozitare, cel puţin pe perioada operării şi după închidere, în perioada de control. 











30 

 

Menţinerea monitorizării va confirma absenta radionuclizilor specifici şi absenţa 
schimbărilor statistic semnificative la nivelul altor poluanţi.   
 
Pe perioada operării nu se estimează efecte ale radiaţiilor asupra mediului peste limitele 
legale.  

Locaţia  Radiana este potrivita din perspectiva posibilelor răspândiri de radionuclizi în apa 
subterană şi spaţiul apei subterane.  Toţi radionuclizii cercetaţi (inclusiv 129I) sunt reţinuţi 
şi dezagregaţi în zona de aerare de sub obiectivul de depozitare şi nu ajung în apa freatică. 
Datorita radioactivităţii caracteristice 129I, acesta nu este un pericol pentru apa freatică şi 
nu exista nici un risc real de contaminare radioactiva a regiunii cu 129I, prin intermediul 
apei.   

Nu exista factori de excludere şi particularităţile zonei întrunesc condiţiile reglementarilor 
şi condiţiilor de siguranţa.   

În ciuda conservatorismului excesiv rezultatele evaluării dozelor în perioada de după 
închiderea obiectivului arata ca în cadrul unei evoluţii normale doza individuala efectiva 
pentru public nu depăşeşte limita legala de  0.01 mSv/a. 

Pe baza evaluărilor efectuate de experţi se poate spune ca implementarea NRRAW pe 
perioada construcţiei, operării şi închiderii nu va avea nici un impact trans-naţional.  

Echipa de experţi independenţi care a pregătit EIAR, în baza studiilor şi analizelor 
efectuate, estimărilor făcute şi implementării masurilor propuse recomandă autorităţii 
competente MEW să permită implementarea propunerii de investiţii a antrepenorului - SE 
RAW pentru construirea Depozitului de deşeuri Nucleare la "Radiana" pe terenurile 
satului Harlets, Municipiul Kozloduy. 

 

DESCRIEREA ANEXELOR 
1. Harta detaliata geodezica a locaţiei Radiana – harta locaţiei la scara 1:1000. 
2. Plan general al Locaţiei Naţionale de Depozitare de joasa adâncime cu multi-bariere  de 
la Radiana  
3. Schema de transport de la depozitul SE RAW la locaţia Radiana  
4. Schema pentru amplasarea unui depozit pentru masele de pământ dislocate 


