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4. DESCRIEREA, ANALIZA ŞI EVALUAREA POTENŢIALELOR IMPACTURI ASUPRA 

OAMENILOR ŞI ASUPRA MEDIULUI, CA URMARE A IMPLEMENTĂRII NRRAW.  

Raportul EIAR include analiza şi evaluarea potenţialelor impacturi estimate asupra 

personalului, în urma construirii, funcţionării şi închiderii NRRAW, mediul şi factorii care îl 

influenţează, precum şi natura potenţială şi scopul acestor impacturi.  A fost inclusă, de asemenea, 

analiza şi evaluarea măsurilor de siguranţă prevăzute pentru prevenirea riscului asupra populaţiei şi 

asupra lucrătorilor din cadrul sitului [190].  

Posibilitatea potenţialului impact este analizată şi evaluată în context transfrontalier în 

conexiune cu localizarea sitului selectat pentru NRRAW, în apropierea graniţei cu România, şi cu 

dorinţa exprimată a acestei ţări de a participa în cadrul procedurii  EIAR.  

4.1. Utilizarea resurselor naturale. Utilizarea materiilor prime şi a combustibililor  

Situl "Radiana", aflat în apropiere de zona de protecţie de 3 kilometri a Kozlodui NPP, a fost 

selectat pentru construirea NRRAW. În timpul construcţiei se vor efectua excavări, rambleieri, 

transporturi şi lucrări în cadrul sitului.   

Resursele naturale care vor fi folosite în timpul construcţiei includ apa, materialele inerte, 

materialele de construcţie, dispozitive de fixare şi altele.  Se vor folosi de asemenea combustibil şi 

energie electrică, precum şi materiale auxiliare deservite - apă, combustibil, energie electrică şi alte 

materiale auxiliare. Pe durata etapei de dezafectare se vor folosi, în mare parte, materiale naturale - 

loess-beton, argilă bentonit şi un amestec din bentonit şi material inert (nisip)-  şi pe durata închiderii 

NRRAW se vor umple spaţiile dintre RCC.  

Kozlodui NPP are o infrastructură bine dezvoltată, surse  puternice şi sigure de energie 

electrică, oferă protecţie împotriva incendiilor şi surse de apă potabilă, canalizare, scurgere şi un 

sistem de prevenire a inundaţiilor în caz de dezastre naturale, precum şi drumuri interne asfaltate şi 

betonate. Centrala beneficiază de toalete şi băi, de o cantină pentru mâncare gătită şi restaurante fast 

food. În cadrul sitului NPP există un centru medical- Medicina Muncii şi furnizare de îngrijire 

medicală calificată. Astfel, angajaţii care se vor ocupa de construirea NRRAW vor avea şansa unui 

trai normal şi vor lucra în condiţii de siguranţă.  

Numărul de lucrători şi angajaţi în procesul de construcţie, funcţionare şi închidere.   

Numărul de lucrători şi angajaţi în procesul de construcţie  

Numărul mediu de lucrători şi angajaţi ai SMR Contractor este de 55 persoane, la care se 

adaugă în medie, 7 persoane, inclusiv reprezentanţii Departamentului de Proiectare şi Monitorizare a 

Construcţiei, rezultând o medie de 75 persoane.  

Numărul de lucrători şi angajaţi pe durata funcţionării.  

NRRAW va fi o unitate structurală independentă din cadrul SE RAW - Unitate specializată 

SU "RAW". Se estimează ca personalul NRRAW să fie alcătuit din 64 persoane, ce vor lucra într-o 

singură tură, cu excepţia personalului din forţele de poliţie. Personalul include 24 persoane în 

administraţie, 26 de angajaţi în domeniul de operare şi personal de întreţinere de 14 persoane).  

Numărul de lucrători şi angajaţi în procesul de închidere  
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Personalul necesar pentru închiderea NRRAW este estimat la aproximativ 40 de persoane. Se 

estimează ca, pe durata controlului instituţional, personalul să constea în 15 persoane, în comparaţie 

cu depozitele existente create în această perioadă.  

Numărul de angajaţi din cadrul procesului de control instituţional activ, în comparaţie cu 

depozitele existente, creat în această perioadă, este estimat la 15 persoane.  

În afara personalului permanent folosit de-a lungul perioadelor de implementare a NRRAW, 

vor fi folosiţi periodic specialişti cu diferite calificări pentru executarea activităţilor specifice cu 

privire la construcţie, funcţionare şi închidere a depozitului.  
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Consumul de apă, materii prime, combustibili şi electricitate.  

Pe durata construirii NRRAW  

Construcţia va include următoarele:  

 

 Construirea NRRAW.  

 

 

Pentru construcţie sunt necesare următoarele materiale: beton, nisip, pietriş, ciment, var, 

suporturi şi alte materiale de construcţii - cărămizi şi materiale pentru construirea de acoperişuri, 

cofraje pentru structuri de beton, ţevi, valve, instalaţia electrică, etc. Materialele necesare pentru 

construcţie vor include: energie electrică, apă, combustibil etc. Construirea NRRAW include livrarea 

materialelor pe sit.   

În cadrul IP, cantităţile de apă, energie electrică şi materii prime necesare  vor fi orientative, 

ţinând cont de faza incipientă în care se află proiectul. Cantităţile mai exacte vor fi stabilite în 

următoarele faze de proiectare, dar se estimează că vor avea aceeaşi ordine .  

Conform evaluării de expertiză efectuată pe durata construirii NRRAW, nu sunt estimate 

impacturi de natură non radioactivă asupra activelor corporale  - consumul de combustibil şi materii 

prime.  

Materialele folosite pentru construcţie vor fi în conformitate cu Ordonanţa privind cerinţele 

esenţiale şi evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii. Produsele individuale (care nu sunt 

realizate în serie) pentru construcţii şi echipamentele vor avea un anumit rezultat şi vor îndeplini 

scopul proiectului specific de investiţii în construcţii.  

Pe durata construcţiei NRRAW, impactul asupra activelor corporale- consumul de 

combustibili şi materiale va fi negativ, direct, fără efecte secundare şi cumulative, temporar, pe 

termen scurt şi ireversibil şi va acoperi situl NRRAW alocat, situl Kozlodui NPP şi zona de 3 km de 

protecţie împotriva radiaţiilor Kozlodui NPP.  

Cantităţile de apă utilizate în timpul perioadei de construcţie  

În timpul perioadei de construcţie, lucrătorii şi personalul de serviciu vor folosi apă potabilă 

în NRRAW pentru nevoile personale.  

Qav.= 8 m
3

/zi 2.000 m
3

/an.  

Până la construirea unui canal de alimentare cu apă de la Kozlodui NPP, în cadrul sitului se 

va livra apă potabilă îmbuteliată.  

Apa pentru uz personal va ajunge la NRRAW prin conducta principalei surse de apă potabilă, 

care alimentează SR-3 din Kozlodui NPP, prin sistemul de alimentare cu apă al rulotelor. Lungimea 

totală a conductei, realizată din ţevi de polietilenă având un diametru de 25 mm, este de aproximativ 

150 m şi va fi folosită pentru alimentarea cu apă a toaletelor şi duşurilor de la recepţie. Nu este 

necesară apă potabilă pentru hala de depozitare. Necesarul total de apă potabilă pentru NRRAW este 

estimat la 0,6l/s, pe baza metodei de calcul a fluxului specific din instalaţiile sanitare şi a funcţionării 
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simultane a instalaţiilor multiple.   

Apa pentru stingerea incendiilor va fi furnizată de la Kozlodui NPP. Noua abordare a regiunii şi a 

gradului de protecţie din partea detaşamentului de pompieri este în conformitate cu cerinţele.  

În ceea ce priveşte IP, se vor utiliza stingătoare portabile cu spumă - pentru zona din jurul 

camioanelor, pentru camera de serviciu şi alte clădiri.  

Se va revizui posibilitatea construirii unui rezervor tampon de apă care necesită 8 l/s pentru 

stingerea incendiilor.  

Apă pentru nevoi tehnologice: pentru stropirea betonului, spălarea vehiculelor, stropirea 

(dacă este necesar, în caz de secetă, etc) a aleilor şi a zonelor verzi.  

Qav. an.= 1.500 m
3

/an (apă pentru spălarea vehiculelor de transport, maximum Q = 1m
3

/zi 

max. Q= 60 m
3

/ an . Se va lua în considerare posibilitatea de utilizare a apei reziduale după tratarea 

locală într-un opritor sau filtru de nămol/ulei).  

Materialele inerte folosite în vederea construcţiei în cadrul NRRAW sunt:  

- Fetru pentru scurgeri -   3.500 m
3 

pentru etapa l + 2.000 m
3 

pentru etapa  ІІ = Totalul 

pentru cele două etape: 5.500 m
3 

pentru întreaga perioadă de construcţii  

- Deşeuri pentru loess-ciment şi pentru rambleiere: 300.000 m
3

 pentru cele două etape – 

Total de 600.000 m
3

 pentru întreaga perioadă de construcţii.  

- Pietriş pentru drumuri, parcări, etc: 7.500 m
3 

pentru etapa I + 2.000 m
3 

pentru etapa II = 

Total pentru cele două etape 9.500 m
3 

pentru întreaga perioadă de construcţii.  

- Humus – 14.000 m
3 

pentru etapa I + 12.500 m
3 

pentru etapa II = Total pentru cele două 

etape de 26.500 m
3

 pentru întreaga perioadă de construcţii.  

Furnizarea de pietriş şi fetru pentru sit se va face prin intermediul drumurilor temporare 

ce vor fi create în timpul construirii NRRAW. Aceste materiale pot fi transportate pe 

şoseaua de centură şi pe drumul dinspre Kozlodui NPP către drumurile temporare.  

Deşeurile pentru rambleiere, loess-ciment şi humus nu vor fi înlăturate de pe sit, ci vor fi 

separate în depozite pentru deşeuri de humus şi deşeuri pentru rambleiere şi loess-ciment.   

Amestecul de beton  

Cantitatea necesară de amestec de beton - 50.000 m
3

 pentru etapa I + 48.000 m
3 

pentru 

etapa ІІ = Totalul pentru cele două etape este de 98.000 m
3

 pentru întreaga perioadă de 

construcţii.  

 Structuri metalice – 100 t pentru întreaga perioadă de construcţii  
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 Combustibili – motorină pentru excavatoare, dumpere, autopompe beton – totalul pentru 

cele două etape: 210 m
3 

de motorină pentru cele două etape, adică pentru întreaga 

perioadă de construcţii, incl. 60% etapa I + 40 % pentru etapa II  

 Energie Electrică - Alimentarea cu energie electrică se poate realiza din reţeaua existentă 

de distribuţie sau de pe situl Kozlodui NPP, unde SE RAW are un generator. A fost 

proiectată o tensiune de 20 kV pentru staţia de pompare care provine din reţeaua 

existentă.  

Nivelul maxim necesar de putere va fi de maxim 250 kW.  

Pe durata funcţionării NRRAW  

 Cantităţile de apă folosite în cursul funcţionării NRRAW.  

Apa potabilă din cadrul NRRAW va fi folosită pentru nevoile personale ale lucrătorilor şi ale 

personalului de serviciu în timpul funcţionării acestuia (64 persoane, inclusiv 24 persoane în 

administraţie, 26 persoane angajate în departamentul de operare şi 14 persoane angajate în 

departamentul de asistenţă).  

Apa pentru nevoile personale a 64 de persoane (timp de 250 de zile lucrătoare). Q = 64x 45 

l/zi/ 1.000 = 2,88 m
3

/zi Q= 720 m
3

/an Numai lucrătorii din departamentele de operare şi 

asistenţă vor folosi duşurile (timp de 250 de zile lucrătoare) Q = 40x 60 l/zi/ 1.000 = 2,40 

m
3

/zi Q= 600 m
3

/an Consumul total de apă potabilă Qav =  2,88+2,40 = 5,28 m
3

/zi Q= 1.320 

m
3

/an (Posibilitatea utilizării apei potabile îmbuteliate de băut furnizate de Director va fi 

revizuită).  Apă pentru nevoi tehnologice:  

 Apă pentru spălarea exterioară a STV-urilor (vehicule specializate de transport). Va fi 

revizuită posibilitatea de a folosi apa reciclată după un tratament local într-un captator şi filtru de 

ulei/ noroi. Q = 2 STV х 300 l/spălare х 52 săptămâni =31,2 m
3

/an  

 Apă cu reagenţi pentru decontaminarea suprafeţelor de lucru, STV-uri, spălarea 

echipamentului de laborator, etc: Q maxim = 5 m
3

/an  

 

Consumul total de apă de îndată ce proiectul este funcţional se estimează la:  

Q = 1.320 +  31,2 + 5 = 1.356,2 m
3

/an aproximativ 1.400 m
3

/an  

 



Traducere din limba engleză în limba română conform copiei 

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI DIN CADRUL PROPUNERII DE 

INVESTIŢII PENTRU CONSTRUIREA UNUI DEPOZIT NAŢIONAL DE DEŞEURI SLAB ŞI MEDIU RADIOACTIVE- 

NRRAW  

  Partea IV p. 8 

 

 

Apă pentru stingerea incendiilor 8,3 l/s (se va construi un rezervor tampon). Cantitatea totală 

de apă tehnologică este estimată la 1.500 m
3

/an  

Materiale inerte, beton, vopsea şi lac, în cantităţi minime, va fi folosită pentru întreţinerea 

şi repararea staţiei.  

Combustibili pe durata perioadei de funcţionare a IP   

Total de 5m
3

/an inclusiv pentru transportul personalului pe o distanţă de 10 km.– 2l/zi х360= 

720 l. Pentru transportul RCC - 4 călătorii / zi - 10l zi х 200= 2.000 l. Pentru transportul 

intern al echipamentelor tehnologice - 5 l / zi х 360= 1.800 l.  

El. Energie – Alimentarea cu energie electrică se poate face de la reţeaua existentă de 

distribuţie sau din situl Kozlodui NPP, unde SE RAW a proiectat o unitate de 416 kW. 

Consumul estimat este de aproximativ 426 MW/h anual, la 50% din capacitatea instalată 

şi o zi lucrătoare de peste 8 h, 250 zile pe an.  

-o staţie locală de 

tratare, cu o capacitate maximă cu echivalentul a 30 locuitori, sursa duală de electricitate 

trebuie transmisă către două surse independente (într-una se va folosi diesel-agregat)   

Pe durata închiderii NRRAW   

Cantităţile de apă folosite în cursul închiderii NRRAW.  

Apa va fi folosită pentru nevoile personale ale lucrătorilor şi ale personalului de asistenţă pe 

durata închiderii NRRAW. Apa pentru nevoile personale a 40 de persoane, în total (pe durata a 250 

zile lucrătoare) Q = 40x 110 l/zi/ 1.000 = 4,4 m
3

/zi Q= 1.100 m
3

/an (Va fi definită posibilitatea de 

utilizare a apei îmbuteliate pentru băut oferite de Director).  Apă pentru nevoi tehnologice :  

-Apă pentru spălarea exterioară a STV-urilor (vehicule specializate de transport). Va fi luată 

în considerare posibilitatea de a folosi apa reciclată după un tratament local într-un 

captator şi filtru de ulei/ noroi. Q = 1.500 m
3

/an  

8,3 l/s de apă sunt necesari pentru stingerea incendiilor (va fi construit un rezervor tampon)  

Materiale inerte şi betonul – următoarele materiale vor fi necesare pentru umplerea 

NRRAW cu materiale inerte, cu scopul dezafectării:  

-44.800 m
3

 – beton  

 33.228 m
3

 – nisip  

 33.228 m
3

 – amestec de loess-ciment 

 33.228 m
3

 – argilă compactată  

 

-23.260 m
3

 – argilă compactată  
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-33.228 m
3

 – pământ  

Pe durata închiderii   

Recultivarea terenului afectat va fi efectuată în timpul închiderii.  

Durata controlului instituţional după închiderea NRRAW  

Cantităţile de ape folosite în timpul perioadei de control instituţional după închiderea 

NRRAW  

Apa va fi folosită pentru nevoile personale a 15 lucrători şi a personalului de asistenţă pe 

parcursul acestor 250 zile.  

Q = 15 x 110 l/zi/ 1.000 = 1,65 m
3

/zi Q= 420 m
3

/an (Va fi luată în considerare posibilitatea 

de a folosi apa îmbuteliată pentru băut, care a fost oferită de Director).   
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-Apă pentru nevoi tehnologice: Q maxim = 5 m
3

/an Apă pentru stingerea incendiilor: 6  l/s. 

(va fi construit un rezervor tampon) Recultivarea terenului afectat va fi efectuată în timpul 

închiderii.  

4.2 Emisiile de poluanţi pe durata construirii, funcţionării normale şi în situaţii de 

urgenţă rezultate din generarea deşeurilor (luate în considerare pentru diferitele 

componente şi factorii de mediu)  

4.2.1. Generarea deşeurilor solide (radioactive şi non radioactive)  

Definirea tipului şi cantităţilor de deşeuri generate şi a tratării lor, inclusiv tratarea deşeurilor 

industriale  

Activităţi şi obligaţii de gestiune a deşeurilor non radioactive reglementate de Legea privind 

Gestiunea Deşeurilor (LWM) [4] şi de RAW - în conformitate cu Reglementul privind Siguranţa 

Gestiunii Deşeurilor Radioactive [93].  

Se va realiza programul de gestiune a deşeurilor.  

Deşeurile non radioactive din NRRAW trebuie incluse în registrele contabile,  conform Art. 

25 alineatul 1 din Legea privind Gestiunea Deşeurilor [4]. În plus, conform Art. 7 alineatul 1 din 

LWM este necesară solicitarea unei autorizaţii de construcţii. Art.144, alineatul 1 din Legea 

Spaţiului prezintă de asemenea informaţii privind calitatea şi tipul de deşeuri industriale şi 

periculoase care vor fi generate după implementarea proiectului de investiţii.  În conformitate cu 

cerinţele Regulamentului nr. 3 privind clasificarea deşeurilor (Art.7) [5], după ce NRRAW este în 

curs de funcţionare, este necesară completarea fişelor de lucru pentru clasificarea deşeurilor produse.  

Deşeuri generate în timpul construcţiei Deşeuri non radioactive 

Următoarele deşeuri menajere, de construcţii, industriale nepericuloase  non radioactive se 

estimează a fi generate în timpul construcţiei:  

Deşeuri menajere – cod 20 03 01 (deşeuri menajere amestecate) produse de lucrători, 

însumând în total  

se vor genera 0,5 m
3

 anual per muncitor sau un total de 37,5 m
3

. Acestea vor fi colectate în 

containere temporare din anumite locuri ale sitului, stropite cu var sau clorură de var şi eliminate în 

depozitul pentru deşeuri menajere periculoase şi industriale ale oraşului.  

Deşeuri din construcţii -  cod 17 01 07 (amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale 

ceramice) vor fi eliminate în DNO într-o celulă pentru deşeuri de construcţii sau într-o locaţie 

stabilită de municipalitatea Kozlodui.  

Etapa I a construcţiei – 1.000 m
3

 incl. Cantităţile includ:   

 Mutarea canalului, dacă este cazul: 1 m
3 

х 700 m = 700m
3 

 

 Mutarea structurilor existente – 50 m
3 

 

 

-Deşeuri din pompa de beton: 1 pompă de beton produce în jur de 0,5 m
3

/zi  

0,5 m
3

/zi х 120 zile/an х 4 ani (4 ani de construcţii în 4 module) = 240 m
З 

Etapa II a 
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construcţiei - 300 m
3

, incl.  Totalul deşeurilor generate în decursul celor două etape este 

1.300 m
3 

Dragări suplimentare - cod 17 05 06 (deşeuri de la dragare). Cantitatea totală de 

dragări conform bilanţului din dragări va fi de 1.200.000 m
3 

 

Incl. etapa I 600.000 m
3 

şi etapa II 600.000 m
3 
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Solul din jurul sitului este afectat în timpul construcţiei. Se estimează că stratul de humus va 

fi dragat în timpul săpăturilor şi va fi stocat într-un depozit al solurilor pentru viitoarea recuperare a 

sitului. O parte din pământul de sub stratul de humus va fi dragat şi aruncat peste stratul geologic, iar 

apoi va fi sigilat deasupra depozitului.  

Materialele pe bază de pământ nu vor fi folosite în timpul funcţionării decât pentru 

recultivarea zonelor afectate din timpul construcţiei şi pentru cultivarea vegetaţiei din aceste zone.  

Recultivarea zonelor afectate va fi efectuată în timpul închiderii.  

S-a realizat un bilanţ preliminar al volumurilor de teren:  

Pentru etapa I:   

-300.000 m
3

 pentru loess-ciment şi rambleiere   

-170.000 m
3

 acceptaţi de către municipalitate  

-90.000 m
3

 pentru consolidarea canalului 2 (TK-2) de apă caldă al Kozlodui NPP  

-40.000 m
3

 pentru amplasarea unui depozit în apropierea TK-2 Pentru etapa II:  

 300.000 m
3

 – pentru bloess-ciment şi rambleiere  

 300.000 m
3

 pentru amplasarea unui depozit în apropierea TK-2 (zona ce poate fi utilizată 

pentru depozit 100.000 m
2

) sau alte nevoi tehnologice   

 

O parte va fi folosită pentru amenajarea spaţiilor verzi, iar excesul va fi depozitat pe situl 

desemnat sau poate fi folosit pentru straturile de acoperire ale depozitului de deşeuri non radioactive 

pentru deşeurile municipale şi industriale rutiere, umplerea spaţiilor afectate, etc. Nu se preconizează 

poluarea în exces datorită locului unde aceasta este generată.  

Deşeuri industriale nepericuloase  

 - Ambalaje de hârtie şi carton - cod 15 01 01 - aproximativ 2 m
3

 pentru întreaga perioadă de 

construcţii, adunate temporar într-un container sau în cadrul sitului şi livrate unei companii 

autorizate după semnarea unui contract pentru reciclare.   

- Ambalaje de plastic - cod 15 01 01 - aproximativ 2 m
3

 pentru întreaga perioadă de 

construcţii, adunate temporar într-un container sau în cadrul sitului şi livrate unei companii 

autorizate după semnarea unui contract pentru reciclare.   

- Ambalaje mixte 15 01 06 - pentru materiale şi echipamente care pot ocupa 5,0 m
3

, stocate 

în depozitul pentru deşeuri menajere şi industriale nepericuloase.   

Deşeuri periculoase  

- Uleiuri uzate, cod 13 02 05 (uleiuri neclorurate de motor, de ungere şi de transmisie) de la utilajele 

mecanice din construcţii, având un volum estimat la 100 l, care vor fi furnizate companiilor externe 

autorizate pentru reciclare.   

-Lămpi cu sulfat de mercur şi fluorescente - cod  20.01.21 (tuburi fluorescente şi alte deşeuri care 

conţin mercur) - aproximativ 5 bucăţi pe întreaga durată a construcţiei. Stocate temporar în 

containere speciale. Tratamentul acestora este efectuat în conformitate cu cerinţele legale pentru 
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comercializarea lămpilor fluorescente având conţinut de mercur şi pentru tratarea şi transportul 

lămpilor fluorescente aruncate şi a altor lămpi cu conţinut de mercur [11]. Acestea vor fi transmise 

unei companii autorizate pentru eliminarea deşeurilor conform Regulamentului privind 

comercializarea echipamentelor electrice şi electronice şi transportul deşeurilor rezultate din 

echipamentele electrice şi electronice (Monitorul Oficial. ediţia 36 din 2 mai 2006). [11].  

- Ambalajele care conţin deşeuri din materiale periculoase sau contaminate cu materiale periculoase 

având codul 15 01 10* ambalaje de vopseluri şi lacuri - 0,1 m
3

 pentru fiecare etapă-şi un total de 0,2 

m
3

 pentru întreagă perioadă a construcţiei.   

 

* Deşeuri radioactive -nu se preconizează generarea de deşeuri radioactive pe durata 

construcţiei.  

Deşeuri generate pe parcursul funcţionării  
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Se preconizează generarea unor cantităţi minime comparative de deşeuri menajere 

periculoase şi radioactive din construcţie şi din producţie.  

Deşeuri non radioactive  

Deşeuri menajere -cod 20 03 01 (deşeuri amestecate) de la constructori. O cantitate de 

aproximativ 0,5 m
3
 anual per lucrător sau aproximativ 32 m

3 

 va fi colectată temporar în containere 

din anumite locaţii ale şantierului, stropită cu var sau clorură de var şi eliminată într-un depozit 

pentru deşeuri menajere şi industriale periculoase din cadrul locaţiei.  

Deşeurile din construcţii -  cod 17 01 07 (amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale 

ceramice) – rezultate din reparaţii în timpul funcţionării, de aproximativ 0,1 m
3

 pe an.  Acestea vor fi 

eliminate la DNO, într-o celulă pentru deşeuri din construcţii sau într-o locaţie specificată de 

municipalitatea din Kozlodui.  

Deşeurile industriale nepericuloase - ambalajele, cod 15 01 01 (ambalaje de hârtie şi carton) 

şi 15 01 02 (ambalaje de plastic) vor fi acordate unei companii autorizate pentru reciclare.  

- 15 01 06 (ambalaje amestecate) - din materiale şi echipamente. Cantitatea estimată de 0,05 

m
3 

 va fi eliminată într-un depozit pentru deşeuri menajere non radioactive şi industriale 

nepericuloase.  

Deşeuri periculoase- Lămpi cu sulfat de mercur şi fluorescente - cod  20.01.21 (tuburi 

fluorescente şi alte deşeuri care conţin mercur) - aproximativ 5 bucăţi pe întreaga durată a 

construcţiei. Stocate temporar în containere speciale. Tratamentul acestora este efectuat în 

conformitate cu cerinţele legale pentru comercializarea lămpilor fluorescente având conţinut 

de mercur şi pentru tratarea şi transportul lămpilor fluorescente aruncate şi a altor lămpi cu 

conţinut de mercur [11]. Acestea vor fi înaintate unei companii autorizate pentru eliminarea 

deşeurilor conform Regulamentului privind comercializarea echipamentelor electrice şi 

electronice şi pentru transportul deşeurilor rezultate din echipamentele electrice şi electronice 

(Monitorul Oficial. ediţia 36 din 2 mai 2006). [11].  

Deşeuri radioactive  

În general, se preconizează  generarea deşeurilor radioactive în timpul funcţionării, dar în 

cantităţi foarte mici.  

Se preconizează generarea cantităţilor mici de deşeuri radioactive în timpul funcţionării. 

Acestea vor fi determinate prin controlul dozimetric.  

Vor exista relativ puţine echipamente de protecţie pentru personal precum îmbrăcăminte, 

încălţăminte sau mănuşi (nu mai mult de 40 de seturi anual, sau maxim 0,05 m
3

/an). Acestea vor fi 

manevrate în cadrul clădirilor din SU RAW: echipamente pentru procesarea deşeurilor solide.  

Cantităţi minime de deşeuri dure- bumbac, hârtie de filtru, mănuşi, îmbrăcăminte contaminată 

(40 de persoane) şi echipament de protecţie pentru personal, mostre de laborator, obiecte din 

sticlă, instrumente  

Pe durata închiderii  
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Se preconizează generarea deşeurilor pe durata închiderii:  

Deşeuri non-radioactive -în mare parte deşeuri din construcţii şi o cantitate limitată de 

deşeuri menajere şi industriale nepericuloase.  

După închidere, clădirile vor fi folosite conform nevoilor controlului instituţional. La 

sigilarea finală a modulelor vor apărea cantităţi cunoscute de deşeuri din construcţii care vor permite 

sistemului să parcurgă controlul instituţional. Cantitatea de deşeuri preconizată pentru această etapă 

este estimată la 150 m
З 

.  

Deşeuri radioactive – generarea lor nu este preconizată, însă anumite tipuri de deşeuri vor fi 

testate şi apoi clasificate şi tratate.   

Cantităţile de deşeuri nu pot fi stabilite cu exactitate în această etapă, însă modul de tratare al 

acestora va fi stabilit cu ajutorul unui program specific.  
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- după verificarea radioactivităţii şi după ce se 

demonstrează că deşeurile nu sunt contaminate - eliminarea depozitelor pentru deşeuri 

municipale şi industriale de pe sit.   

 

Descrierea metodelor de colectare, stocare, manevrare, transport şi eliminare finală a 

deşeurilor solide [139 ]  

Deşeuri non radioactive -Containerele pentru colectarea deşeurilor din cadrul NRRAW şi a 

maşinilor care le transportă vor fi selectate pe baza experienţei anterioare, în vederea colectării, 

transportului şi vărsării. Nevoile de transport şi tratare a deşeurilor trebuie îndeplinite în 

conformitate cu cerinţele legislative pentru tratarea şi transportul deşeurilor industriale şi periculoase 

[7].  

Eliminarea finală a deşeurilor menajere şi industriale va fi efectuată în propriul depozit al 

staţiei.  

Depozitul pentru deşeuri municipale şi industriale non radioactive este localizat la 3,7 km 

faţă de partea sudică a Dunării, la 693 km de Bay Terrace, un dig de protecţie având o înălţime 

maximă de 28 m. Cele mai apropiate oraşe sunt Kozlodui (3,75 km la nord-est), satul Hurlets (3,7 

km la sud-vest) şi satul Glozhene (4,75 km la sud-vest), îndeplinindu-se astfel cerinţele sanitare –

pentru o zonă de securitate de 1000 m până la cea mai apropiată aglomeraţie urbană, conform 

Ordonanţei 7 din IB privind protecţia sanitară a zonei. Depozitul se întinde pe o suprafaţă de 11.385 

m
2

 şi este construit pe terenul expropriat de la NPP.  

În partea estică depozitul este delimitat de canale de apă pentru întreţinerea staţiei, în partea 

vestică se află linii electrice de înaltă tensiune, iar în partea de sud se află carierele de calcar, 

depozitul pentru RAW şi un sistem deschis de distribuţie de 110 kV. Cerinţele de protecţie sanitară a 

zonei conform Ordonanţei 7 din IB privind protecţia normelor sanitare sunt îndeplinite în siturile 

menţionate.  

Depozitul a fost proiectat în 1996 şi a fost evaluat pozitiv în cadrul raportului EIAR. În 1999, 

proiectul a fost revizuit în conformitate cu decretul nr. 13/06.11.1998 cu privire la condiţiile şi 

cerinţele pentru construirea şi funcţionarea depozitelor, înlocuit prin decretul nr. 8/24.08.2004 [22], 

conform legislaţiei UE în acest domeniu. De la inaugurarea din decembrie 2001 şi de la optimizarea 

proceselor de gestiune a deşeurilor din aprilie 2002, toate deşeurile au fost generate în cadrul zonelor 

protejate de la Kozloduy NPP conform legii privind protecţia împotriva radiaţiilor cu surse de 

radiaţii ionizante. [90]  

Colectarea, depozitarea, transportarea şi tratarea tuturor deşeurilor rezultate din 

construcţia, funcţionarea şi dezafectarea NRRAW se vor desfăşura conform reglementărilor.  

Deşeuri periculoase:  

Sulfatul de mercur şi lămpile fluorescente având conţinut de mercur, pot fi colectate în 

containere special create pentru stocare temporară (care vor fi tratate conform cerinţelor Ordonanţei 

pentru comercializarea altor lămpi fluorescente având conţinut de mercur, tratarea şi transportul 

lămpilor fluorescente eliminate şi a altor elemente având conţinut de mercur [11].  

Uleiurile uzate de la utilaje vor fi colectate în butoaiele companiilor de construcţie-montaj şi 

apoi livrate companiilor externe pentru reciclare.  
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Deşeuri radioactive: PPE-urile (îmbrăcăminte, încălţăminte, mănuşi, uniforme de protecţie) 

vor fi decontaminate în maşini de spălat special destinate, în cazul în care nivelul de poluare 

depăşeşte nivelul permis conform BTRS-2004. Dacă nivelul de contaminare nu scade, ceea ce este 

puţin probabil, aceste PPE-uri vor fi tratate drept deşeuri radioactive. RAW sunt colectate în pungi 

de plastic şi transportate pe un anumit traseu în containere de transport marfă, însoţite de vehicule cu 

echipamente de monitorizare a radiaţiilor, echipamente de protecţie pentru personal, decontaminare 

şi echipamente de stingere a incendiilor şi alte articole de urgenţă necesare. Există instrucţiuni 

specifice pentru fiecare activitate RAW, iar respectarea acestora este esenţială pentru siguranţa şi 

protecţia personalului împotriva radiaţiilor.  

Pe durata închiderii  

Se preconizează generarea de deşeuri din construcţii şi deşeuri radioactive. Acestea vor fi 

tratate după cum urmează:  

Deşeuri din construcţii - după verificarea nivelului de radioactivitate şi după ce se verifică 

necontaminarea acestora- vor fi transportate cu ajutorul vehiculelor pentru eliminarea în depozit. 

Deşeurile non radioactive, menajere şi industriale nepericuloase vor fi stocate de către municipalitate 

într-o celulă pentru deşeuri din construcţii sau într-o locaţie specifică, în măsura în care aceasta poate 

fi folosită.  
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Deşeurile radioactive vor fi tratate şi, dacă este cazul, transportate către SU RAW în 

conformitate cu practicile în domeniu.  

În caz de accidente  

Posibilele accidente includ întreruperea / disfuncţionalităţi ale procesului / instalaţiilor, 

accidente în trafic, dragări, incendii şi explozii, precum şi dezastre naturale cum ar fi cutremure sau 

inundaţii. Ca urmare a fiecărui astfel de accident, este posibilă obţinerea deşeurilor non radioactive şi 

radioactive. Tipurile şi cantităţile exacte de deşeuri nu sunt cunoscute în prezent. Organele de 

reglementare şi indicatoarele corespunzătoare pentru monitorizarea tendinţelor de protecţie a 

siguranţei personalului sunt introduse şi actualizate în permanenţă la Kozlodui NPP. Se acordă o 

atenţie specială erorilor în funcţionarea şi repararea echipamentelor, în conformitate cu instrucţiunile 

şi reglementările tehnice, cerinţele de protecţie a mediului, de protecţie împotriva incendiilor, în 

zonele de siguranţă cu acces restricţionat numai pentru situaţii de urgenţă (zonă restricţionată) şi a 

altora, adică, se vor lua toate măsurile pentru a preveni accidentele.  

Vor fi desfăşurate şi actualizate în permanenţă următoarele:  

-Programul pentru gestiunea deşeurilor al NRRAW, agreat în cadrul programului de gestiune 

a deşeurilor de la Kozloduy NPP şi de autoritatea competentă.   

-planul NRRAW pentru situaţii de urgenţă agreat împreună cu planul de urgenţă al 

Kozloduy NPP şi al autorităţii competente [133], [193].  

4.2.2. Generarea deşeurilor lichide - radioactive şi non radioactive  

Deşeuri generate în timpul construcţiei Deşeuri non radioactive 

Apa reziduală menajeră se obţine, pe durata construcţiei, de la o medie de 75 de persoane. 

Toaletele chimice sau fosele septice pot fi folosite în timpul construcţiei, înainte de instalarea 

sistemului de canalizare în cadrul Kozlodui NPP.  

Încărcătura substanţelor poluante:   

Qav.zi -7,0 m
3

/zi;  

BOD5 -1,5 kg/zi;   

COD -3,0 kg/zi ;  

Substanţe solide/SS -1,8 kg/zi ;  

Cantitate totală de azot/Nt -0,28 kg/zi ;   

Cantitate totală de fosfor/Pt– 0,04kg/zi -0,05 kg/zi ;  

În timpul construcţiei NRRAW, înainte de construirea sistemului de canalizare, lucrătorii vor 

folosi toalete chimice sau fose septice.   

La stabilirea condiţiilor de spălare a vehiculelor, va fi revizuită posibilitatea de a pune în 

aplicare instalaţia de spălat a acestora, echipată cu un sistem de blocare şi un filtru de noroi-ulei. Apa 

reziduală poate fi folosită în mod independent după filtrare, deoarece se va forma periodic şi în 

cantităţi minime- Qav.<  1 m
3

. conţinut de produse petroliere < 10 mg/dm
3 
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Deşeuri radioactive lichide  

Niciun fel de deşeu radioactiv lichid nu va fi generat în timpul construcţiei.  

Nu se preconizează descărcarea deşeurilor de pe sit pe corpuri de apă, în timpul construcţiei, 

iar pentru descărcare nu este necesară niciun fel de autorizaţie. Cantitatea de apă menajeră este 

<10m
3

 / zi şi formează o încărcătură de poluanţi BOD5 <30 Eq.  
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În timpul funcţionării  

Deşeuri non radioactive lichide  

Apă reziduală menajeră contaminată (non radioactivă) rezultată de la 64 de angajaţi din 

departamentul de asistenţă (personalul din producţie şi administraţie) din timpul funcţionării.  

Încărcătura de poluanţi din timpul funcţionării este generată de 64 persoane (echivalentul a 

22 de locuitori):  

Qav.zi -6-7 m
3

/zi;  

BOD5 --1,3 kg/zi;   

COD -2,6 kg/zi ;  

Substanţe solide/SS -1,5 kg/zi ;  

Cantitate totală de azot/Nt -0,25 kg/zi ;   

Cantitate totală de fosfor/Pt– 0,04kg/zi -0,04 kg/zi ;  

La stabilirea condiţiilor de spălare a vehiculelor, va fi clarificată posibilitatea de a pune în 

aplicare instalaţia de spălat a acestora, echipată cu un sistem de blocare şi un filtru de noroi-ulei. Apa 

reziduală poate fi folosită în mod independent după filtrare, deoarece se va forma periodic şi în 

cantităţi minime- Qav.<  1 m
3

. conţinut de produse petroliere < 10 mg/dm
3 

  

Apa de ploaie de pe suprafaţa sitului nu este contaminată şi o parte din aceasta se va scurge 

în mod liber pe pământ sau va fi vărsată în canalul de scurgere Brisha pentru care există o scrisoare 

de autorizare.  

Deşeuri radioactive lichide  

Nu se estimează apariţia deşeurilor lichide în timpul funcţionării NRRAW. Uniformele vor fi 

spălate/decontaminate cu ajutorul maşinilor de spălat speciale, disponibile în cadrul SU RAW dacă 

nivelul de poluare depăşeşte nivelul permis de RBNRP-2004. Dacă nu pot fi decontaminate, ceea ce 

este puţin probabil, aceste PPE vor fi tratate ca deşeuri radioactive. RAW sunt colectate în pungi de 

plastic şi transportate pe un anumit traseu în containere de transport marfă, însoţite de vehicule cu 

echipamente de monitorizare a radiaţiilor, echipamente de protecţie pentru personal, decontaminare 

şi echipamente de stingere a incendiilor şi alte articole de urgenţă necesare. Pentru fiecare activitate, 

RAW include instrucţiuni a căror respectare este esenţială pentru siguranţa împotriva radiaţiilor şi 

pentru protejarea personalului.  

Nu se estimează apariţia deşeurilor lichide în timpul funcţionării NRRAW. În cazul în care 

poluarea apei este identificată în urma unei urgenţe sau din alte motive, aceasta va fi colectată în 

containere special destinate (de la 2 la 10 m
3

), fiind măsurată şi transmisă sistemelor de procesare 

pentru purificarea specială a apei din Kozlodui NPP. Aceste sisteme sunt reprezentate de un 

evaporator creat pentru purificarea apei contaminate înainte de descărcarea acesteia în fluviul 

Dunărea. Acest procese sunt reglementate şi executate prin acordul special al NRA.  

20 х 52 săptămâni = 1040l/an = 1,4 m
3

/an, adică maximum 1,5-2 m
3

/an  

Cantităţi minime de deşeuri lichide din laboratoare:  
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10 х 52 săptămâni = 520l/an = 0,52 m
3

/an, adică maximum 1 m
3

/an  

Nu sunt preconizate cantităţi normale de apă din golirea canalelor ce pot fi contaminate. Va 

exista un rezervor în care acestea vor fi colectate. Operaţiunile cu aceste cantităţi de apă sunt clare - 

colectare, control, apoi drenaj sau export pentru procesarea în afara NRRAW. Cantitatea maximă de 

apă este mai mică decât volumul rezervorului.  

O mică parte din apa de ploaie drenată, pentru care poate exista un risc de contaminare, este 

colectată în rezervoare şi apoi, după inspecţie, aceasta va fi trimisă către SU RAW pentru 

decontaminare sau pentru a demonstra că respectă reglementările legale şi că poate fi folosită pentru 

spălarea vehiculelor, cărărilor, etc.  

În cazul în care contaminarea apei reziduale este descoperită în urma unei urgenţe sau din 

altă cauză, aceasta va fi colectată, măsurată şi transmisă către sistemele de procesare pentru curăţarea 

specială cu apă din cadrul SU RAW din Kozlodui. Aceste sisteme constituie evaporatorul, creat 

pentru purificarea apei contaminate radioactiv înainte de eliberarea acesteia în fluviul Dunărea. 

Acest proces este reglementat şi executat cu acordul special al NRA.  

Pe durata închiderii NRRAW  

Deşeuri non radioactive lichide  
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Numai apa provenită din deşeurile menajere de la 40 lucrători, având următoarea 

încărcătură de poluanţi, va fi generată în timpul închiderii NRRAW.  

Încărcătura de poluanţi din timpul funcţionării este generată de 40 persoane (echivalentul a 

15 locuitori):  

Qav.zi -4,0 m
3

/zi;  

BOD5 --0,8 kg/zi;   

COD - 1,6  kg/zi ;  

Substanţe solide/SS -1,0 kg/zi ;  

Cantitate totală de azot/Nt 0,15 kg/zi ;   

Cantitate totală de fosfor/Pt– 0,03 kg/zi ;    

La stabilirea condiţiilor de spălare a vehiculelor, va fi revizuită posibilitatea de a pune în 

aplicare instalaţia de spălat a acestora, echipată cu un sistem de blocare şi un filtru de noroi-ulei. Apa 

reziduală poate fi folosită în mod independent după filtrare, deoarece se va forma periodic şi în 

cantităţi minime- Qav.<  1 m
3

. conţinut de produse petroliere < 10 mg/dm
3 

 

Apa de ploaie de pe suprafaţa sitului nu este contaminată, iar o parte din aceasta se va scurge 

în mod liber pe pământ sau va fi vărsată în canalul de scurgere Brisha pentru care există o scrisoare 

de autorizare.  

În timpul perioadei de control instituţionala după închiderea NRRAW  

Apa cu deşeuri menajere va fi generată de 15 lucrători.  

Încărcătura de poluanţi de la 15 lucrători pentru această perioadă (echivalentul a 5 lucrători) ;  

Qav.zi -1,5 m
3

/zi;  

BOD5 --0,3 kg/zi;   

COD - 0,6  kg/zi ;  

Substanţe solide/SS -0,4 kg/zi ;  

Cantitate totală de azot/Nt 0,06 kg/zi ;   

Cantitate totală de fosfor/Pt– 0,014 kg/zi ;    

Apa de ploaie de pe suprafaţa sitului nu este contaminată, iar o parte din aceasta se va scurge 

în mod liber pe pământ sau va fi vărsată în canalul de scurgere Brisha pentru care există o scrisoare 

de autorizare.  

Deşeuri radioactive lichide  

Nu se preconizează generarea niciunui deşeu radioactiv lichid pe durata închiderii NRRAW.  

Cu toate acestea, apa din canalizare, care reprezintă un potenţial risc împreună cu 

rezervoarele de canalizare, poate fi monitorizată şi apoi folosită pentru spălare sau poate fi eliminată.  
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4.2.3. Generarea deşeurilor radioactive şi non radioactive gazoase  

Deşeuri non radioactive gazoase  

Generarea de praf şi emisiile gazoase în atmosferă  

NRRAW va fi localizat pe situl "Radiana", în imediata vecinătate a Kozlodui NPP 

(zonele în portocaliu / /) şi se încadrează în zona de 3 kilometri de protecţie împotriva 

radiaţiilor Kozlodui NPP- zona delimitată în roşu / /, în oraşul Kozlodui, la 3,5km sud de 

acesta – Figura 0-1.  
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Figura 0-1 Amplasarea NRRAW  

În figură sunt prezentate de asemenea drumurile pe o distanţă de 2.250m (delimitată în 

albastru / /) pentru excavarea pământului de pe situl NRRAW către un teren temporar pentru 

depozitarea deşeurilor, având o suprafaţă de 102.843m
2 

 - zona în albastru deschis / /, localizată la 

nord de Kozlodui NPP.  

Emisii de gaz- [218], - [219]  

În cadrul ambelor tipuri de structuri NRRAW, zona pe care vor fi efectuate lucrările de 

excavare va reprezenta sursa principală de praf şi, într-un grad mai redus, a emisiilor de gaze 

de evacuare de la motoarele cu ardere internă (ICE) cu tehnica folosită - oxizi de carbon şi 

azot, compuşi organici extrem de volatili, funinginea(PM10) şi cantităţi neglijabile de cadmiu 

şi poluanţi organici persistenţi.  

 

Emisiile acestora sunt definite prin metodologia ЕMЕР/ЕЕА CORINAIR, codul SNAP 0808 

- [218], şi pentru dioxidul de carbon- prin IPCC (NFR 1A5b iii)- [219]  

Pentru un schimb de şaptezeci de ore, gazele de evacuare de la ICE sunt prezentate în 

Eroare! Referinţa sursei nu a fost găsită...  

 

Tabelul 4.2.1 Tehnici preconizate în timpul lucrărilor de construcţie şi săpăturilor  

Echipament Necesar  Puterea ICE [HP]  Timpul de lucru [h]  Cantitate  

Buldozer- tipul 1  108  7  1  

Buldozer- tipul 2  200  7  1  

Excavator- tipul 1  75  7  1  

Excavator- tipul 2  50  7  1  
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Tabelul 4.2.2 Emisiile provenite de la echipamente pentru o zi de lucru  

Emisii [kg]  Gaze cu efect de seră   Poluanţi de bază şi specifici   

Echipament  
CO2  CH4  N2O  NOx  SOX  CO  

NMVO

C  
FDP10  NH3  

Echipamentul pentru 

construcţii  
1883.85  0.113  0.791  8.24  0.059  11.30  1.3  0.74  0.005  
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Cantităţile de emisii de mai sus sunt eliberate direct în aer din evacuările echipamentelor ICE  

Emisii de praf [220]  

Sursa emisiilor de praf din ambele tipuri de construcţii NRRAW (de tip puţ şi şanţ) este 

reprezentată de terenul pentru depozitarea deşeurilor, precum şi de gropile din depozitul tip şanţ.  

Volumul de excavări este identic(600.000 m
3

 pentru etapa I), astfel încât în zona terenului 

pentru 

depozitarea gunoiului şi excavările pentru puţ se vor produce emisii de praf din manevrarea 

materialelor sub formă de praf de tip vrac, etc., din distrugerea cu buldozerul şi prin eroziunea 

eoliană.  

Evidenţa cantităţii totale de praf în suspensie (TSD), particule fine de praf de 10 - 2,5 microni 

(FDP10 şi FDP2,5) a fost realizată pentru diferite activităţi cu privire la factorii de emisii pentru 

sursele de praf descoperite de către Agenţia pentru Mediu a Statelor Unite (EPA) AP-42 [218], din 

bilanţul anual de materiale terestre stocate pe terenul pentru depozitarea deşeurilor-–Tabelul 4.2..  

 

Cantitatea emisiilor de praf din şanţ este neglijabilă  

Intensitatea separării prafului depinde în mare parte de condiţiile meteo pe durata activităţilor 

din construcţii, sezonul în care sunt efectuate lucrările, factorii climatici şi meteorologici (vânt, 

umiditate, temperatură, stabilitate atmosferică), caracteristici ale particulelor terestre şi multe alte 

condiţii.  

Pentru minimizarea influenţei acestui factor, camioanele pentru apă vor fi folosite pentru 

irigarea staţiilor de lucru.  

Activitatea de transport- [218], [219]  

În cursul lucrărilor din construcţii, 150.000 m
3
 de deşeuri din dragare sunt exportaţi anual.  

Exportul acestora din sit se realizează cu ajutorul camioanelor cu gabarit depăşit, având o capacitate 

de încărcare de până la 15 m
3

, până la terenul pentru depozitarea deşeurilor de la NPP aflat la o 

distanţă de 2.250m.  

Emisii (Tabelul  4.2.4.  Emisii din activitatea de transport  

) din activitatea de transport (25 curse pe zi, a câte 7 ore fiecare) sunt evaluate conform 

ЕMЕР/ЕЕА CORINAIR, SNAP cod 0808 - [218]. Emisiile de dioxid de carbon sunt evaluate 

conform IPCC (NFR 1A5b iii) - [219].  

Tabelul 4.2.3 Emisii  pentru procesarea masei terestre  

 Folosirea 

buldozerului  

  Procesarea 

materialelor de tip 

vrac  

 

Praf  FDP10   FDP2,5   Praf  FDP10    FDP2,5  

42.3  20.4  6.3  3.9  1.89   0.57  

 



Traducere din limba engleză în limba română conform copiei 

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI DIN CADRUL PROPUNERII DE 

INVESTIŢII PENTRU CONSTRUIREA UNUI DEPOZIT NAŢIONAL DE DEŞEURI SLAB ŞI MEDIU RADIOACTIVE- 

NRRAW  

  Partea IV p. 27 

 

 

 

Cantităţile de emisii de mai sus sunt eliberate direct în aer din evacuarea echipamentelor având 

motoare cu combustie internă.  

 

Tabelul  4.2.4.  Emisii din activitatea de transport   

Emisii [kg]  Gaze cu efect de seră   Poluanţi de bază şi specifici   

Echipament  
CO2  CH4  N2O  NOx  SOX  CO  

NMVO

C  
FDP10  NH3  

Echipamente de 

transport  
173.85  0.0105  0.05  0.75  0.0055  1.05  0.1  0.065  0.0004  
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Se preconizează o reducere importantă a emisiilor periculoase în cazul în care utilajele din 

construcţii îndeplinesc cerinţele codului nr.. 10/2004 (SG nr. 28 din 06.04.2004g.) * în 

conformitate cu Directiva 2002/88/EC ca modificare a Directivei 97/68 - măsuri în vederea 

reducerii poluanţilor gazoşi şi sub formă de particule de la motoarele cu combustie internă 

instalate pe utilaje fără destinaţie rutieră şi pentru construcţii, sunt luate în timpul 

construcţiei.  

În timpul funcţionării  

În timpul funcţionării, se vor produce emisii de la echipamentele având motoare cu 

combustie internă (ICE) – (Tabelul 4.2.5.)  

Lista vehiculelor speciale de transport (STV), care au motor diesel şi braţ de excavare  

 

Emisiile acestora sunt definite prin metodologia ЕMЕР/ЕЕА CORINAIR, codul SNAP 0808 

- [218], şi prin IPCC (NFR 1A5b iii) pentru dioxidul de carbon [219]  

 

Cantităţile de emisii de mai sus sunt eliberate direct în aer din evacuările echipamentelor 

având motoare cu combustie internă.  

Emisiile (Tabelul 4.2.7) din activitatea de transport a camioanelor de cimentare (10 curse pe 

zi a câte 7 ore) sunt evaluate prin EMEP/CORINAIR, SNAP cod 0808 - [218], şi pentru dioxidul de 

carbon – de IPCC (NFR 1A5b iii)- [219].  

 

Descrierea tipurilor şi cantităţilor de emisii de gaze reziduale care rezultă din propunerea de 

investiţii  

Tabelul 4.2.5. Echipamente ce vor fi folosite în timpul funcţionării  

Echipament Necesar  Putere ICE [HP]  Timpul de lucru [h]  Cantitate  

Vehicule speciale pentru transport (STV)  105  3÷6  2  

Excavator  50  7  1  

 

Tabelul 4.2.6. Emisiile provenite de la echipamente în timpul funcţionării  

Emisii [kg]  Gaze cu efect de seră   Poluanţi de bază şi specifici   
Echipament  CO2  CH4  N2O  NOx  SOX  CO  NMVOC  FDP10  NH3  

Echipament Necesar  1333.07  0.080  0.561  5.74  0.042  8.02  0.9  0.51  0.003  

 

Tabelul  4.2.7.  Emisii din activitatea de transport   

Emisii [kg]  Gaze cu efect de seră   Poluanţi de bază şi specifici  

Echipament  
CO2  CH4  N2O  NOx  SOX  CO  

NMVO

C  
FDP1

0  
NH3  

Camioane de cimentare  
77.3  0.005  0.0  0.3  0.002  0.5  0.0  0.03  

0.000

2  
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Evaluarea emisiilor de la utilajele cu gabarit depăşit folosite pentru construcţii poate fi 

efectuată de către EMEP / CORINAIR Liniile Directoare privind Inventarul Emisiilor Atmosferice, 

a treia ediţie, B810 (Alte surse mobile şi utilaje), 2003.  

Emisiile şi concentraţiile provenite de la gazele de eşapament eliberate în aer pentru 

funcţionarea timp de o ora cu un excavator având capacitatea de 250 kW, un camion 

pentru transportarea nisipului, a pietrelor, etc. cu putere de 300 kW şi o macara având o 

capacitate de 150 kW sunt prezentate în Tabelul 4.2.8  

 

 

Tabelul 4.2.8. Emisiile estimate pe oră provenite de la utilaje  

  Emisii [kg]      
 NOx  N2O  CH4  CO  NMVOC  PM  NH3  

Excavator (250 kW)  3.60  0.09  0.01  0.75  0.33  0.28  0.0005  

Camion (300 kW)  4.32  0.11  0.02  0.90  0.39  0.33  0.0006  

Macara (150 kW)  2.16  0.05  0.01  0.43  0.19  0.16  0.0003  
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Descrierea compoziţiei şi toxicităţii emisiilor în aer  

În ceea ce priveşte NRRAW, nu se preconizează schimbarea eliberării gazelor descrise în 

Partea 3 după punerea în funcţiune a NRRAW.  

Descrierea metodelor de colectare, tratare şi eliberarea emisiilor în aer   

Zonele deservite vor avea un sistem de ventilare forţată. Nu există niciun sistem de purificare 

a aerului în spaţiile cu ventilaţie naturală.   

În timpul închiderii Emisii de gaze  

Pe durata închiderii depozitului, după anul 2075, sunt efectuate în mod constant următoarele: 

furnizarea de maşini şi echipamente pentru umplerea spaţiului din camere cu un amestec loess-beton, 

turnarea acoperişului din plăci de beton armat, construirea unui capac de protecţie multi-barieră 

constând din straturi alternative de argilă, geotextile, nisip, pietriş, finalizat cu un strat pe care este 

plantată o vegetaţie corespunzătoare, distrugerea şi demolarea clădirilor şi a instalaţiilor din ambele 

situri (curate şi controlate) de la suprafaţă şi în final obţinerea de terenuri pe ambele situri.  

Zona în care vor fi executate aceste lucrări, va fi în primul rând o sursă de praf, şi într-o mai 

mică măsură, o sursă a emisiilor de gaze de la eşapamentul motoarelor cu combustie internă (ICE). 

Echipamentele folosite sunt aceleaşi cu cele folosite în timpul construcţiei.  

Emisii de praf  

În cadrul sitului vor exista emisii de praf din manevrarea materialelor sub formă de praf de 

tip vrac sau alte materiale, în urma folosirii buldozerului, etc.   

Inventarierea cantităţii totale de praf în suspensie (TSD), particule fine de praf de 10 -  

2,5 microni (FDP10 şi FDP2,5) au rezultat din diferite activităţi cu privire la factorii de emisii din 

sursele de praf descoperite de Agenţia de Mediu a Staelor Unite (EPA) AP-42 [220], din bilanţul 

anual al materialelor terestre stocate în depozitul de deşeuri.  –Tabelul 4.2.9.  

Pentru minimizarea influenţei acestui factor, vor fi folosite camioane pentru irigarea staţiilor de 

lucru.   

Activitatea de transport  

Emisiile (Tabelul 4.2.10) din activitatea de transport (20 curse pe zi a câte 7 ore) sunt 

evaluate prin ЕMЕР/ЕЕА CORINAIR, cod SNAP 0808 - [218], în timp ce emisiile de dioxid de 

carbon sunt evaluate de IPCC (NFR 1A5b iii)- [219].  

 

Tabelul 4.2.9 Emisii rezultate din acţiuni asupra pământului  

Folosirea buldozerului   Procesarea materialelor  de tip vrac  

Praf  FDP10  FDP2,5   Praf  FDP10  FDP2,5  

28.5  13.9  4.2  1.05  0.51  0.16  
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Cantităţile de emisii de mai sus sunt eliberate direct în aer din ţevile de eşapament ale utilajelor ICE.  

 

Tabelul  4.2.10 Emisii din activitatea de transport   

Emisii [kg]  Gaze cu efect de seră   Poluanţi de bază şi specifici   

Echipament  
CO2  CH4  N2O  NOx  SOX  CO  

NMVO

C  
PM10  NH3  

Echipamente de transport  139.1  0.008  0.1  0.6  0.004  0.8  0.1  0.05  
0.000

3  
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Deşeuri radioactive gazoase  

Din punct de vedere tehnologic, procesul de conservare a RAW în NRRAW nu este asociat cu 

niciun risc de emisii de gaze în aer, nici în timpul funcţionării normale, nici în situaţii de urgenţă.  

Conform analizei din raportul preliminar cu privire la siguranţă, radionuclizii, care sunt în 

formă gazoasă sau sunt incluşi în molecule gazoase, precum H 
3

, C
14

, Rn
222

, Kr
85

 şi I
129

, se pot 

scurge din câmpul apropiat în atmosferă, în principal prin difuzie şi convecţie. Procesele de transfer 

ale produselor gazoase sunt raportate către MB ale sistemului de referinţă.  

Radionuclizii C
14

, I
129

 and Rn
222 

, sunt prezenţi în inventarul NRRAW [198] ca un produs 

subsidiar al dezintegrării radioactive. Din păcate, în această etapă nu a fost efectuată o analiză pentru 

a identifica formula chimică şi cantitatea de C
14

 şi I
129

 din deşeuri, astfel încât scurgerea celor în 

formă gazoasă nu poate fi evaluată.  

După cum se poate observa din material, concentraţia de Rn
222

, la 500 de ani după închiderea 

depozitului aceasta va fi de  2,15E-04 Bq/kg adică egală cu 5,30E+04 Bq din activitatea totală de 

Rn
222

 pentru întregul depozit. Nivelul maxim al activităţii Rn
222

 este evaluat la 5,30Е+07 Bq şi va fi 

generat la aproximativ 2,0Е+06 ani după închiderea depozitului.  

4.2.4 Emisii non radioactive fizice dăunătoare  

Emisii non radioactive fizice dăunătoare  

Surse de zgomot prevăzute în propunerea de investiţie  

Implementarea propunerii de investiţie (IP) pentru construirea NRRAW este asociată cu cele 

trei perioade de emisii sonore: construcţie, funcţionare şi închidere.  

În timpul construcţiei  

Tehnicile de construcţie-montaj folosite pentru diferite tipuri de activităţi prevăzute pentru 

construirea principalelor obiecte (tehnologice) şi situri auxiliare (puncte de control, blocul 

administrativ şi de control, unităţi auxiliare 1 şi 2, staţia de pompare, sala de lucru, sistemul de 

ventilaţii şi de construcţii, sala de compresie, chioşc, etc.) va reprezenta o sursă de zgomot în mediu. 

Se plănuieşte construiea rutelor tehnologice. Nivelele de zgomot pentru principalele maşini folosite 

sunt: excavator - 80 ÷ 91 dBA, buldozer  

- 97 ÷ 105 dBA, macara - 92 ÷ 98 dBA, betoniere şi camioane - 80 ÷ 92 dBA, încărcător frontal - 80 

÷ 95 dBA.  

Propunerea finală de investiţii ia în considerare două opţiuni pentru un depozit - de tip şanţ şi 

de tip tunel.  

În cazul tipului şanţ, principalul utilaj pentru săparea unui şanţ este excavatorul, având 

nivelul de zgomot menţionat mai sus. Acesta reprezintă o sursă de zgomot pentru mediu la locul de 

muncă în stadiile iniţiale ale construcţiei, pe suprafaţa instalaţiei şi până la o adâncime de 

aproximativ 2/2,5. La mărirea adâncimii şanţului, acesta nu va fi o sursă de zgomot pentru mediu, 

datorită efectului puternic de protecţie al versanţilor. Zgomotul va reprezenta un factor al mediului 

de lucru. Nivelul de zgomot este redus cu ajutorul utilajelor moderne.  
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Sursele de zgomot în timpul lucrărilor de construcţie la sol vor fi axate pe sit, cu excepţia 

transportului de marfă pentru transportul de roci miniere la terenul de depozitare a deşeurilor şi 

furnizarea materialelor necesare şi a elementelor tehnologice. Nivelul de zgomot echivalent din sit, 

în apropierea echipamentului de operare poate ajunge uneori la 90 dBA.  

Pământul excavat va fi transportat cu ajutorul camioanelor la situl din cadrul NPP (conform 

datelor din informaţiile autorităţii contractante).  

Se preconizează că transportul de pământ se va face cu autobasculante, în 25 de curse pe zi, 

la o distanţă de aproximativ 3 km. Nivelul echivalent de zgomot al acestui transport este de 

aproximativ 60 dBA. Transportul nu este efectuat prin zonele locuite. În această etapă, nu există 

informaţii cu privire la numărul de curse pentru transportul de marfă pentru transportarea deşeurilor 

din construcţii şi livrarea materialelor necesare şi a elementelor instalaţiei.  
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Transportul care deserveşte activitatea de transport va parcurge zona şi poate modifica rezultatele 

acustice cu aproximativ 1 dBA într-o perioadă intensă de construcţii-montaj.  

În timpul funcţionării  

În timpul funcţionării depozitului, sursele de zgomot de mediu vor fi instalaţiile care 

deservesc activităţile de transport, de verificare a conformităţii şi stocare a combustibililor ( în 

special pentru cursele cu vehicule rutiere (STV), camioane, betoniere) ce generează un zgomot de 85 

dBA. Sursele de zgomot vor include echipamentele adiţionale auxiliare şi sisteme care asigură 

funcţionarea normală a depozitului (sisteme de ventilaţie, agregaţi-diesel, compresoare, macara, 

lucrări mecanice, etc) la diferite nivele de zgomot variind între 85 dBA şi 105 dBA  

Instalaţiile se află în clădiri cu structuri solide de beton. Bariera alcătuită din pereţii externi 

este alcătuită din blocuri de BCA, având un indice de izolare de cel puţin 45 dB.  

Sala de lucru de deasupra spaţiului pentru depozitarea deşeurilor este construită ca o 

construcţie din metal suspendată, fiind înconjurată de panouri sandwich, cu un indice de izolare de 

aproximativ 25 dB.  

Nivelul de zgomot estimat, receptat din interiorul construcţiei în zona înconjurătoare, este de 

până la 60 dBA.  

Transportul care deserveşte funcţionarea NRRAW (a STV-urilor, camioanelor, betonierelor) 

va fi realizat la viteză mică pe drumurile spre NPP.  

Pe durata închiderii depozitului  

Sursele de zgomot sunt utilajele şi echipamentele pentru diverse activităţi legate de 

închiderea depozitului (umplerea tuturor structurilor subterane cu amestec loess-beton, captatoare de 

argilă din construcţii şi acoperirea barierelor multiple, distrugerea şi demolarea clădirilor şi a 

structurilor de pe suprafaţa siturilor, inclusiv recultivarea sitului).  

Principalele utilaje şi echipamente sunt: compozite de umplere, excavatoare, buldozere, 

betoniere, camioane cu nivele de zgomot care se încadrează în limita de 80/105 dBA. Numărul de 

curse pe care camioanele de încărcare le realizează este redus- 10 pe zi şi nu reprezintă un factor 

important în crearea zgomotului pe situl depozitului.  

Nivelul echivalent de zgomot poate ajunge la 90 dBA pe situl depozitului, în jurul 

echipamentului de operare.  

Vibraţiile generate în timpul construcţiei sunt legate de activităţi specifice şi sunt limitate la 

zona a sitului de construcţie.  

Căldura, iluminatul şi EMF - În timpul construcţiei NRRAW nu a fost inclusă în proiect 

folosirea utilajelor şi echipamentelor ca surse esenţiale de iluminat, de încălzire şi de câmpuri 

electromagnetice. Deoarece astfel de echipamente vor fi utilizate de către viitorul constructor în 

anumite activităţi de construcţie specifice, acestea trebuie să fie instalate în conformitate cu 

instrucţiunile de funcţionare ale echipamentelor.  

În timpul funcţionării normale  

Căldura – NRRAW nu reprezintă o sursă de căldură.  

Lumina şi EML-Potrivit proiectului, sistemul de iluminat proiectat este în conformitate cu 
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standardul german DIN 5035. Utilizarea altor surse de iluminare de fond şi / sau generatoare de 

EML anormal nu este avută în vedere. Echipamentele, cum ar fi aparatele de măsurat, monitoare, 

etc, o sursă potenţială de EML, sunt în conformitate cu standardele tehnice. Nu va exista un impact 

al EML.  

Emisii radioactive dăunătoare  

Emisiile radioactive dăunătoare provenite de la NRRAW la cea mai apropiată zonă populată, 

oraşul Kozlodui, nu sunt preconizate [190].  
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4.3 Analiza impacturilor estimate şi raza de acţiune a acestora   

4.3.1 Potenţiale impacturi pe durata construirii NRRAW  

Impactul NRRAW asupra populaţiei şi a mediului poate fi împărţit în funcţie de efectele în 

timpul construcţiei, funcţionării şi în timpul dezafectării, din moment ce impactul scontat este 

observat din prisma radioactivă şi non radioactivă.  

Nu se preconizează niciun impact al factorilor radiaţiilor asociat cu propunerea de investiţie 

din timpul construcţiei din cauza lipsei de surse radioactive din această etapă. Singura cale pentru ca 

sursele radioactive să fie utilizate în această perioadă este prin verificarea metalului din structurile de 

sudură prin radio-defectoscopie. Într-un asemenea caz, trebuie să fie respectate cu stricteţe normele 

şi reglementările  de muncă prevăzute.  

4.3.1.1 Impacturile potenţiale în timpul construirii NRRAW pe situl personalului NRRAW şi al 

personalului sitului Kozlodui NPP (impactul factorilor radioactivi şi non radioactivi)  

Suprafaţa totală a terenului este de 36 ha. În timpul construcţiei va fi necesar un spaţiu 

adiţional pentru desfăşurarea activităţilor temporare în cadrul sitului Radiana.  

A fost proiectată construcţia de module subterane separate în cadrul sitului Radiana, 

reprezentând o structură din beton armat, situată la suprafaţă / subteran [200].  

Este avută în vedere construcţia de clădiri auxiliare şi instalaţii, a unui punct de control, a unui 

dispozitiv de monitorizare a viitoarelor RAW ambalate în recipiente din beton (verificarea 

documentaţiei şi măsurători), a unui complex administrativ şi de laborator, a unei clădiri 

auxiliare (depozit, garaj, atelier)şi  a unui modul pentru manipularea RAW ambalate şi 

condiţionate cu ajutorul macaralei de schelă.  

Se preconizează construirea unei noi legături de transport cu drumul nordic, controlată de 

Kozlodui NPP. Acest drum va fi folosit în vederea transportării deşeurilor radioactive.  

Aspectul non radioactiv  

Construcţia va include următoarele activităţi: excavări şi lucrări în comun, obţinerea 

materialelor pentru sit şi construirea pe fundaţii de beton, construirea NRRAW, construirea clădirilor 

auxiliare şi a instalaţiilor pentru protecţia fizică a NRRAW, construirea infrastructurii 

corespunzătoare.  

Activităţile legate de traficul camioanelor cu gabarit depăşit şi al utilajelor grele pentru 

construcţii, utilizarea unei cantităţi mari de materiale de construcţii conduce la generarea de zgomot 

şi vibraţii suplimentare, la poluarea aerului cu gaze nocive şi iritante, cu pământ obişnuit, cu praf 

rezultat din construcţii şi cu particule având o dimensiune între 2,5 μm şi 10 μm. Situl construcţiei ar 

putea fi contaminat cu uleiuri lubrifiante uzate folosite pentru utilaje grele, combustibili şi materiale 

de construcţii care conţin materiale anti-corozive, hidroizolante, materiale electroizolante, adezivi, 

solvenţi organici şi deşeuri rezultate din polimeri.  

Pentru construcţie sunt necesare următoarele materiale: beton, nisip, pietriş, ciment, var, 

suporturi şi alte materiale de construcţii - cărămizi şi materiale pentru construirea de acoperişuri, 

cofraje pentru structuri de beton, ţevi, valve, instalaţie electrică, etc. Materialele necesare pentru 

construcţie vor include energia electrică, apa,etc. 
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Principalii factori de risc pentru lucrători în timpul construcţiei NRRAW, asociaţi cu 

substanţele periculoase ,sunt rezumaţi în tabelul 4.3.1, iar în tabelul 4.3.2 sunt rezumate alte efecte 

adverse asupra sănătăţii asociate cu factori fizici ai mediului de lucru, de încărcare fiziologică şi 

accidente în timpul activităţilor de construcţie în cadrul instalaţiei.   

 

Tabelul 4.3.1 Substanţe periculoase, substanţe chimice şi materiale având efecte adverse asupra sănătăţii în 

timpul activităţilor de construcţii ale NRRAW (în conformitate cu fişele privind siguranţa)  

Preparat chimic 

CAS nr.  

Semnal de 

risc  

Efecte adverse asupra sănătăţii  Expunerea la risc  
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Preparat chimic 

CAS nr.  

Semnal de 

risc  

Efecte adverse asupra sănătăţii  Expunerea la risc  

Carbon  F+ Foarte  
Foarte inflamabil, toxic în cazul în care este 

inhalat -  

Emisii produse de evacuările 

de gaze  

monoxid  inflamabil,  cauzează hipoxie şi hipoxemie. Produce     

630-08-0  T toxic  carboxihemoglobină. Afectează sistemul nervos 

şi cardiovascular, producerea sângelui, Toxic 

pentru reproducere.   

 

Dioxid de carbon 

24-38-9  
 Asfixiant - reduce nivelul de oxigen din aer. 

Afectează sistemul nervos.  

Emisii din evacuările de 

gaze  

Oxizi de azot  T+ Toxic  Toxic, produce peroxidarea lipidică. În  
Emisii produse de evacuările 

de gaze  

10102-44-0  Xn Periculos  concentraţiile ridicate duc la edem pulmonar, 

alveolită. Acesta irita tractul respirator, ochii si 

pielea, cauzele bronşită cronică şi în mod 

frecvent bronhopneumonii 

   

Dioxid de sulf  Т Toxic, С  Toxic dacă este inhalat- afectează  
Emisii produse de evacuările 

de gaze  

7446-09-5  Coroziv  sistemul respirator şi nervos precum şi inima. 

Dacă apare în concentraţii ridicate, produce 

arsuri chimice. Irită sistemul respirator, ochii şi 

pielea. Are un miros puternic, neplăcut. 

Periculos pentru mediu.  

   

Combustibil diesel  Xn  Nociv. Pericol de efecte cumulative.  Efecte cronice ale 

8006-61-9  nepericuloas

e N 

Periculoase 

pentru 

mediu  

Alergen. Afectează sistemul nervos, pielea, 

producerea de sânge, ficatul, rinichii. Poate 

produce mutaţii. Dăunător pentru mediu.  

nerespectării cerinţelor de 

siguranţă la locul de muncă.  

Ciment  Xi Alergen 

Iritant  

Iritant pentru piele, ochi şi sistemul respirator. 

Alergen. Conţine poluanţi (Cr-VI, Cd, Co, Ni). 

Monitorizat prin Decretul nr. 156 / 2004, 

conţinutul de crom hexavalent de 0,0002%. 

Poate produce leziuni inflamatorii şi alergice 

pielii şi mucoaselor.  

Efectele cronice în cazul  

nerespectării cerinţelor de 

siguranţă la locul de muncă.  

Asfalt  T Toxic  Insuficienţă cronică de formare a sângelui,  Efecte cronice ale 

84989-11-7   sistemului respirator, ale ficatului şi pielii, a 

glandelor endocrine şi a sistemului imunitar. 

Acesta este clasificat ca un cancerigen uman, 

categoria 2, şi ca alergen foto.  

nerespectării cerinţelor de 

siguranţă la locul de muncă.  

Poliuretan  Xi Iritant  Produce boli cronice şi acute ca urmare a  Utilizării fără  

şi straturile 

superficiale de 

răşină epoxi  Alergeni  

reacţii alergice sau iritaţii ale  
informarea în prealabil de pe 

etichete  

    sistemul respirator (astm) şi piele  instrucţiuni de utilizare  

şi adezivi     

Praf de pământ din   Produce inflamarea cronică a  Lucrări de excavare  

construcţie   canalul respirator, bronșită cronică, ochi  
Traficul camioanelor, 

lucrările  

materiale   iritaţie, înrăutăţirea stării  grele de construcţii  

FDP2,5, FDP5,   sistemul cardiovascular  utilaje, utilizarea  

FDP10    cantităţi mari de materiale de 

construcţii  
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* Legea cu privire la protecţia împotriva efectelor nocive ale substanţelor chimice, 

preparatelor şi a produselor, Legea de modificare a Legii privind protecţia împotriva efectelor 

dăunătoare ale substanţelor chimice, preparatelor şi a produselor Decretul nr. 316 din codul de pe 

modul şi procedurile de clasificare şi de etichetare a substanţelor chimice existente şi noi, a 

preparatelor şi a produselor şi Decretul nr. 174 privind modificarea Decretului nr. 316 [54].  

** - Decretul nr. 156 de modificare a codului cu privire la substanţele periculoase, a 

preparatelor şi produselor care fac obiectul unei interdicţii sau restricţii privind comercializarea şi 

utilizarea adoptat prin Decretul nr. 130  
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Efecte adverse asociate cu substanţe chimice periculoase din maşinile pentru construcţii şi 

vehicule comerciale pot fi controlate prin utilizarea de combustibil diesel care îndeplinesc cerinţele 

Regulamentului nr. 17 privind nivelul de plumb, sulf şi alte substanţe dăunătoare mediului din 

combustibil.  

Alte efecte adverse asociate cu activităţile de construcţie în construcţia de NRRAW care pot 

apărea sunt clasificate în Tabelul 4.3.2  

 

* BDS 14478-82 Limitele nivelului de zgomot pentru zonele de lucru. Cerinţe generale pentru 

executarea măsurătorilor. ** BDS 14776-87 Producerea microclimatului *** Regulamentul nr. 

15 cu privire la termenii şi cerinţele pentru dezvoltarea şi implementarea sistemelor fiziologice 

de activitate şi  

odihna în timpul muncii **** Regulamentul nr. 16 cu privire la normele fiziologice şi regulile 

Tabelul 4.3.2 Efecte adverse asupra sănătăţii asociate cu factorii fizici din mediul de lucru, de încărcare 

fiziologică şi accidente în timpul activităţilor de construcţie din construcţia de NRRAW  

Factori nocivi  Efecte adverse asupra sănătăţii  Expunerea la risc  

Factorii fizici din mediul de lucru  

* Zgomotul şi vibraţiile de 

la utilajele de construcții, 
camioane, activităţi de 

construcţii  

Afecţiuni ale auzului la frecvențe ridicate, 

nevroză, neuroastenie, hipertensiune 

arterială, tulburări ale metabolismului şi 

imunităţii  

Traficul camioanelor, lucrările din 

construcţii cu utilaje grele, utilizarea 

cantităţilor mari de materiale de 

construcţii, folosirea utilajelor vechi, 

neacceptate, rute dificile, cabine 

nesigure fără a folosi dopuri de urechi  

Microclimatul în afara  
Adecvat utilizării în mediul exterior. 

Refrigerare, congelare sau  

Absenţa zonelor de repaus. 

Necorespunzător  

zona de confort **  supraîncălzire. Afecţiuni ale sistemului 

cardiovascular şi musculo-scheletic, boli 

infecţioase  

îmbrăcăminte, mănuşi şi încălţăminte  

Factorii fizici şi ergonomici din mediul de lucru  

Ridicare de greutăţi  Afecţiuni ale articulaţiilor, oaselor, probleme 

cardiace  

Nerespectarea cerinţelor 

Regulamentului nr. 16/1999 ***  

Epuizare şi oboseală fizică  
Afecţiuni ale articulaţiilor, ale oaselor, 

neurologice şi probleme cardiace  

Nerespectarea cerinţelor 

Regulamentului nr. 15/1999 ***  

Sarcini psiho-senzoriale  Nevroză, neurastenie, probleme cardiace, 

stres  

Poziţia de lucru forţată  Afecţiuni ale încheieturilor, oaselor  Activităţi specifice în timpul 

construcției  

Disfuncţionalităţi de urgenţă şi accidente  

Răni produse în urma 

accidentelor  

În cazul în care cad în puţuri, peste grămezi 

înalte, se produce rănirea de la utilajele şi 

echipamentele grele  

Activităţi specifice în timpul 

construcției  

Incendii şi explozii  Arsuri, traume, asfixieri. Şocuri.  Lipsa protecţiei electrice Slaba stocare 

a produselor petroliere şi a 

combustibililor  

Accidente rutiere  Traume, arsuri, insuficienţa combustibililor 

pe bază de petrol cu eliminarea agregaţilor  

Transportul cantităţilor mari de 

materiale de construcţii  
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pentru manevrarea manuală a greutăţilor  

Impacturile radiaţiilor  

Datorită absenţei de surse radioactive, nu se estimează impacturi radiologice în timpul 

construcţiei instalaţiei. Singura cale pentru ca sursele radioactive să fie utilizate în această perioadă 

este prin verificarea sudurilor din structurile de metal prin radio-defectoscopie. Într-un astfel de caz, 

normele de muncă şi reglementările trebuie să fie respectate cu stricteţe.  
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Caracterizarea la expunere: Pe parcursul implementării proiectului, muncitorii din 

construcţii vor fi supuşi la o gamă variată de efecte nocive, non-radioactive asupra sănătăţii. 

Termenii acestor efecte nu sunt unici, ci sunt aceiaşi pentru fiecare dintre acestea. Aceştia depind de 

profesie, de atribuirea de locuri de muncă şi de perioada angajării. Prin urmare, expunerea nu trebuie 

evaluată pe durata unui schimb, ci la momentul fiecărei sarcini de producţie. Astfel, efectele pot fi 

definite ca fiind directe, pe termen scurt, temporar şi localizate în situl de construcţie al propunerii de 

investiţii.  

Estimarea posibilităţilor de efecte combinate, complexe, cumulative şi impacturi la 

distanţă cu privire la factorii de risc stabiliţi.  

cu solvenţi organici şi hidrocarburi.   

af şi 

microclimatul de răcire (atunci când se lucrează în perioada rece şi de tranziţie a anului), 

a zgomotului şi vibraţiilor materialelor bituminoase cu radiaţii UV.  

- 3.4 

benzipiren. Bitumul eliberat în timpul lucrărilor de izolare are o probabilitate ontogenică 

mai redusă.  

Concluzie:  

Impactul non radioactive probabil din timpul construcţiei NRRAW va avea un domeniu de 

aplicare limitat numai în cadrul sitului principal al construcţiei.  

Acestea vor afecta în primul rând lucrătorii din construcţii. Efectele adverse vor fi imediate şi 

temporar reversibile. Nu se preconizează impacturi secundare şi cumulative. Riscul asupra 

sănătăţii este acceptabil şi controlabil.  

Nu se preconizează un risc important pentru sănătatea locuitorilor din localităţile din 

apropiere şi personalul siturilor învecinate cu Kozlodui NPP.  

Nu va exista niciun impact al radiaţiilor. Nu se preconizează impacturi transfrontaliere, nici 

în ceea ce priveşte radiaţiile, nici non radiaţiile.  

4.3.1.2 Impactul potenţial asupra aerului şi atmosferei  

Determinarea domeniului de aplicare al impactului (zonele de poluare) aerului  

Principalii poluanţi din stratul atmosferic inferior sunt reprezentaţi în mare parte de emisiile 

sub formă de purdră, rezultate din manipularea materialelor sub formă de praf, recultivarea, 

distrugerea cu buldozerul şi din emisiile produse de motoarele cu combustie internă ale utilajelor de 

construcţii şi transporturile de marfă ale maselor de pământ către terenul de depozitare al deşeurilor 

şi din producerea betonului. Zonele contaminate vor fi stabilite prin proiectarea matematică a 

răspândirii de poluanţi de la ambele tipuri de surse (de suprafaţă şi liniare).  

Sunt determinate concentraţiile medii anuale estimate ale concentraţiilor de poluare a aerului 

înconjurător şi concentraţiile maxime unice, şi anume contaminarea potenţială maximă care poate fi 

obţinută din sursele sitului, definite ca fiind cantitatea maximă de poluare şi condiţiile meteorologice 
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în care aceasta se produce.  

Concentraţii anuale  

Surse zonale  

Este folosită o versiune a produsului software "PRIN DIFUZIE " pentru a determina 

răspândirea de surse poluante din zonele în care procentul de "momente liniştite" este înregistrat 

anual de morile de vânt.  
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Emisiile totale de praf au un impact local asupra aerului. Acestea sunt transportate pe distanţe 

mici, de la sursă, deoarece sunt reci (temperatura aerului ambiental), au o mare viteza de depunere şi 

o înălţime scăzută de eliberare. Emisiile de particule fine de praf (FDP10) au fost cercetate pentru a 

caracteriza impactul emisiilor de praf din activitatea de acumulare a 600.000 m
3
 de dragări pentru 

etapa I în terenul pentru depozitarea deşeurilor asupra calităţii aerului în jurul sitului şi în zonele 

populate din apropiere. Poluanţii nu vor răspândi particule de praf pe distanţe mari.  

Conform Ordonanţei nr. 12/2010 [17] rata medie (SGN) pentruFDP10 este 0,04mg/m
3

. 

Limita inferioară medie de evaluare (LAT) pentru protecţia sănătăţii umane este 0,02mg/m
3

 (zona 

delimitată cu roz /  /). Ruta către terenul pentru depozitarea deşeurilor este delimitată cu albastru /  /, 

iar terenul este redat cu albastru deschis / /).  

Figura 4.3-1 Contaminarea medie anuală cu FDP10 pentru etapa construcţiei  

Zona delimitată cu roşu în figură / / prezintă zona de 3 kilometri de protecţie a Kozlodui 

NPP. Concentraţia maximă obţinută este 0,0133mg/m
3

 în apropierea terenului pentru depozitarea 

deşeurilor. Se vor lua măsuri pentru furnizarea de echipamente de protecţie pentru personal.  

În cazul celui de tip tunel, impactul particulelor din situl Radiana va fi minim, din moment ce 

construcţia de mari dimensiuni se află în interior (tunel), astfel încât emisiile de particule sunt foarte 

limitate ca spaţiu - la intrarea în tunel.  

Umiditatea suficientă în zonele de lucru în timpul verii uscate şi a lunilor de toamnă trebuie 

menţinută pentru a reduce riscul efectelor prafului cu aproape 80% pe ambele situri.  

Surse lineare  

 



Traducere din limba engleză în limba română conform copiei 

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI DIN CADRUL PROPUNERII DE 

INVESTIŢII PENTRU CONSTRUIREA UNUI DEPOZIT NAŢIONAL DE DEŞEURI SLAB ŞI MEDIU RADIOACTIVE- 

NRRAW  

  Partea IV p. 45 

 

 

Ruta către terenul pentru depozitarea deşeurilor.  

Evaluările poluării estimate ale ICE pe drum în stratul de suprafaţă al atmosferei se 

calculează cu ajutorul modelului matematic TRAFIC ORACLE.  

Poluarea a fost proiectată pentru 25 de curse pe tură şi pentru emisiile din activitatea de 

transport. Valorile maxime ale concentraţiilor anuale obţinute din surse liniare sunt rezumate în 

Tabelul 4.3.3  

 

(1) Standard recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii  

** Ordonanţa nr. 12/2010 - Normele pentru dioxidul de sulf, dioxid de azot, ozon, pulberi în 

suspensie, plumb, benzen, carbon  

oxizii din aerul înconjurător. [17].   

oxizii de azot (NОx) este 0,04mg/m
3

, care intră în vigoare 

din 2010. Limita inferioară medie a evaluării (LAT) în vederea protejării sănătăţii umane 

este de 65% MAC sau 

0,026 mg/m
3

, şi LAT pentru ecosisteme – 0,0195 mg/m
3

;  

oxizii de sulf (SОx) niciunul. (Standardul recomandat de Organizaţia Mondială 

a Sănătăţii (WHO) este 0,05mg/m
3

). Media anuală a LAT pentru ecosisteme  este 

0,008mg/m
3

;  

FDP10 este 0,02mg/m
3

, care intră în vigoare începând cu data de 2010. Limita 

inferioară medie a evaluării  (LAT) în vederea protejării sănătăţii umane este de 0,01 

mg/m
3

.  

benzen (C6H6) este 0,005mg/m
3

, care va intra în vigoare începând cu data de 

2010. Limita inferioară medie a evaluării  (LAT) în vederea protejării sănătăţii umane este 

de 40% a MAC sau 0,002 mg/m
3

;  

monoxidul de carbon (CО) niciunul.  

Aşa cum se apare în tabelul 4.3.1.3 nu există nici o depăşire a standardelor pentru orice 

poluant.  

Figura 4.3 2 completează studiul cu poluarea medie anuală cu oxizi de azot (NOX) provenită 

 

Tabelul 0.1 Concentraţiile anuale din surse liniare  

 Concentraţii anuale maxime   SGN [mg/m3] LAT  

av.an [mg/m3]  

NOx  SO2  CO  

 

FDP10   C6H6 CO2  

0.04**  0.05 (1)  niciunul **  0.04**  0.005**  niciunul  

0.026**  0.008*  niciunul **  0.02*  0.002**  niciunul  

Cmax[mg/

m3]  
   

0.0000513  0.0000004  0.00007   0.000004  0.0000002  0.01215  
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din traficul rutier (delimitată în albastru / /), iar pentru terenul de depozitare a deşeurilor în galben / 

/). Se trasează conturul loturilor sub valoarea AAR a NOX de 0,04 mg/m
3

. Concentraţia maximă are 

valoarea de 0,000051mg/m
3 

 

Figura 4.3-2 Poluarea anuală medie a oxizilor de azot (NOX) din traficul pe drumul spre 

terenul pentru depozitarea de deşeuri  (NOX)  
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În consecinţă, următoarele efecte nu sunt preconizate pe termen lung (anual), în timpul 

construcţiei:  

Particulele fine de praf din zonele sursă sau cu un nivel foarte scăzut al impactului.  

Traficul camioanelor de la NRRAW spre terenul pentru depozitarea deşeurilor.  

Concentraţii maxime unice  

O caracteristică importantă este contaminarea maximă posibilă, care poate fi obţinută din 

surse on-set, definită ca suma maximă a poluării şi, de asemenea, de condiţiile meteorologice în care 

aceasta se produce. Aceasta este singura caracteristică de poluare, care poate fi obţinută în cazul în 

care toate celelalte date meteorologice pentru regiune lipsesc. În intervalul de variaţie al parametrilor 

meteorologici - viteza vântului pentru fiecare dintre cele 8 direcţii standard şi clasa de stabilitate (A -  

instabilitate puternică, B - instabilitate moderată, C - volatilitate scăzută, D - stratificare neutră, E - 

durabilitate slabă şi F - rezistenţă moderată) este obţinut câmpul de poluare pentru a determina în 

mod relevant valoarea sa maximă în cadrul parametrilor meteorologici şi direcţia vântului.  

Sursele de suprafaţă  

Condiţiile meteo cele mai nefavorabile sunt vântul de nord cu viteze de 2,5 m / s şi clasa de 

stabilitate E. În aceste condiţii, datorită turbulenţei slabe în direcţia verticală, există o viteză mare de 

depunere gravitaţională.  

(0,05 m/s) şi la nivelul scăzut al emisiilor, difuzarea de poluanţi nu este transmisă din sursă.  

Dat fiind faptul că Regulamentul nr. 12/2010 [17] nu are nicio rată medie pe oră pentru 

particulele fine de praf, a fost estimată poluarea totală unică maximă cu praf. Concentraţiile sale sunt 

stabilite prin Decretul 14/1997, şi anume concentraţia medie limită pe oră (TLCahc) de 0,5 mg/m
3

. 

Concentraţia maximă care rezultă în model este 0,165 mg / m
3

, sub nivelul TLCahc.  

Surse lineare  

Condiţiile cele mai nefavorabile sunt vântul de sud-est, având o viteză de 2,5 m /s şi clasa de 

stabilitate E. În aceste condiţii, datorită turbulenţei scăzute şi difuziei pe verticală, poluanţii sunt 

exportaţi departe de sursă, pentru că sursele de aici sunt reci şi joase, iar distanţa faţă de drum este 

mică.  

Aceste condiţii apar după apusul soarelui. Datele privind concentraţiile maxime pentru 

diferiţi agenţi contaminanţi sunt rezumate în Tabelul 4.3.4.  

Tabelul 4.3.4. Concentraţiile maxime unice pentru sursele liniare de vânt de nord-est  

Concentraţii maxime  

direcţia vitezei 

pentru clasa de 

rezistenţă  

AHR [mg/m3] 

LAT [mg/m3]  

 

2,5 m/s  

0° Е NOx  SO2  CO  Praf   C6H6 NH3  

0.2*  0.35*  10**  0.5***  niciuna**  0.25***  

_Cmax[mg/m3] 

0.1*  0.05*  5**  niciuna ***  niciuna **  niciuna ***  

0.014166  0.000105  0.020237  0.001214  0.000061  0.000008  
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* Regulamentul nr. 12/2010 privind Standardele pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot, 

particulele de praf fin benzen, monoxid de carbon şi plumb în aerul înconjurător. [17]  

** . Ordonanţa nr. 14/1997 cu privire la Limitele de emisii de substanţe nocive în aerul 

ambiental din zonele populate [16].  

Conform Decretului nr. 12/2010:  

oxizii de azot (NОx) este 0,2mg/m
3

, care intră în vigoare 

din 2010. Limita inferioară medie a evaluării (LAT) în vederea protejării sănătăţii umane 

este  

0,1 mg/m
3

;  

oxizii de sulf (SОx) este 0,35mg/m
3

, iar limita inferioară medie a evaluării 

(LAT) în vederea protejării sănătăţii umane este 0,05 mg/m
3

;  
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benzen (C6H6) niciunul;  

monoxidul de carbon (CО) este 10mg/m
3

, 

iar AHR (media pentru 8 ore) în cazul limitei inferioare este 5mg/m
3

.  

Conform Decretului nr. 14/1997:  

cantitatea totală de praf este 0,5 

mg/m
3

.  

amoniu (NH3) este 0,25 mg/m
3

.  

Conform tabelului, niciunul din poluanţi nu depăşeşte standardele.  

Aşadar, nu se preconizează ca instalaţia să afecteze calitatea aerului în jurul staţiei, în ceea ce 

priveşte poluanţii luaţi în considerare pe termen scurt, în timpul construcţiei.   

4.3.1.3 Impacturile potenţiale asupra apei subterane, inclusiv a fluviului Dunărea  

Potenţialul impact asupra apelor subterane în timpul construcţiei de NRRAW pot fi rezumate 

după cum urmează:  

Construcţia NRRAW va necesita apă potabilă pentru a îndeplini nevoile de construcţie 

(livrarea de apă potabilă înbuteliată), munca la domiciliu şi alte lucrări realizate pe sit (procesele de 

betonare, umezire, etc). Acest lucru înseamnă că va exista o anumită creştere a consumului de apă. 

Cantităţile vor fi limitate şi nu vor reprezenta o încălcare substanţială a utilizării apei în NPP. 

Domeniul de aplicare al acestui impact va fi temporar (perioada de construcţie) şi limitat în cadrul 

sitului NRRAW. Indiferent de lipsa de importanţa impactului, acesta va fi negativ şi direct. Nu vor 

exista efecte secundare sau cumulative. Acesta va fi temporar ( perioada de construcţie) şi pe termen 

scurt.  

În timpul construcţiei NRRAW, cantităţi limitate ale apelor reziduale vor fi, de asemenea, 

generate. Va fi revizuită amplasarea de toalete chimice sau fose septice. Apele reziduale nu vor 

afecta instalaţiile NPP de canalizare sau de tratare ale NPP. Impactul va fi temporar şi pe termen 

scurt, în timpul perioadei de construcţie şi periodic în timpul funcţionării. Apelor reziduale generate 

în timpul construcţiei şi funcţionării NRRAW nu vor încălca calitatea apei în apele din jur.  

În ceea ce priveşte radiaţiile, nu se preconizează niciun impact asupra apelor subterane 

datorită absenţei de surse radioactive din timpul construcţiei.  

4.3.1.4 Asupra apelor subterane   

În ceea ce priveşte aspectul non radioactiv din timpul construcţiei:  

- Se estimează un impact asupra condiţiei cantitative a corpurilor subterane de apă din 

"spaţiile porale din Valea Cuaternară Kozlodui, având codul BG1G00000Qal005, în urma unei 

extrageri a surplusului de apă pentru băut şi pentru construcţia NRRAW prin intermediul sistemelor 

şi al instalaţiilor de admisie existente în afara sitului care fac obiectul propunerii de investiţie. Acest 

impact va fi direct, pe termen scurt şi reversibil, cu o gamă teritorială limitată şi o gamă redusă în 

zona creării de influenţe în jurul instalaţiilor de admisie a apei. Acesta este considerat neglijabil, 
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deoarece extragerea este pusă în aplicare în conformitate cu Legea Apelor şi reglementările acesteia 

pe baza unor permise relevante pentru extragere;  

  Nu este preconizat niciun impact asupra condiţiei chimice a stratului superior al corpului 

subteran de apă BG1G00000N2034 (acvifer de origine daco-romană), din moment ce cantităţile mici 

de apă poluată ce pot fi infiltrate, generate din activitatea de construcţii pe termen scurt, în realizarea 

de excavări, îndiguiri şi lucrări de etanşare a betonului în cadrul domeniul minier, curăţarea sitului 

de construcţii şi de transport, etc, vor avea loc într-o zonă relativă, puternic aerată şi cu proprietăţi de 

filtrare, fără a ajunge la apele subterane de mai jos. Acest impact va fi negativ, direct, temporar, pe 

termen scurt şi reversibil, cu o gamă teritorială limitată şi cu un nivel scăzut în zona sitului 

propunerii de investiţii. Acesta va fi considerat neglijabil;  

  Nu se preconizează niciun impact asupra corpurilor subterane de apă din apropierea sitului 

"Radiana" şi în cadrul instalaţiilor de admisie existente, care nu ar trebui să satisfacă nevoile de 

consum din cadrul NRRAW.  
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În ceea ce priveşte radiaţiile, nu se preconizează niciun impact asupra apelor subterane 

datorită absenţei de surse radioactive din timpul construcţiei.  

4.3.1.5 Asupra diversităţii subterane şi minerale  

În ceea ce priveşte aspectul non radioactiv, impactul pe perioada construcţiei constă în:   

  Acţiuni mecanice întreprinse asupra pământului în pregătirea construirii sitului şi în 

construirea pe etape a NRRAW. Acest lucru va avea în mod inevitabil un impact direct, permanent şi 

ireversibil în cadrul sitului, şi eventual pe o parte din terenurile din jurul acestuia (depozite 

temporare pentru excesul din excavări, etc). În funcţie de tipul de depozit, se preconizează că 

impactul va avea un nivel ridicat de acţiune asupra pământului în cazul depozitelor de tip şanţ, un 

nivel redus în cazul tipului de depozit tunel (galerie) şi un nivel mediu în cazul tipului de tunel puţ;  

  Potenţialul de infiltrare în stratul de subteran al pământului a cantităţilor mici de apă poluată 

generate în procesul de construcţie.  

 

Nu se preconizează niciun impact asupra diversităţii minerale deoarece resursele minerale de 

importanţă economică lipsesc din domeniul de aplicare al sitului "Radiana". Necesitatea de 

materiale de construcţie inerte va fi satisfăcută în afara domeniului propunerii de investiţii, iar 

materialele din loess şi argilă rezultate din excavările de la locul propunerii de investiţii vor fi 

folosite pentru construirea de ecrane izolatoare avute în vedere şi pentru umplerea ulterioară a 

modulelor depozitului.  

În ceea ce priveşte radiaţiile, nu se preconizează niciun impact asupra apelor subterane 

datorită absenţei de surse radioactive din timpul construcţiei.  

4.3.1.6 Asupra solului  

În timpul construcţiei NRRAW, impactul asupra solului va forma:  lucrări de excavare, 

transportul- importul şi exportul materialelor de construcţii, înlăturarea excesului de pământ şi 

transportul terestru către sit în vederea conservării şi utilizării acestora; presiunea rezultată din 

activitatea de construcţii pe o suprafaţă de aproximativ 40 de dka şi modificarea minoră a utilizării 

terenului, pe situl NPP. Humusul va fi eliminat în interiorul graniţelor proprietăţii, în conformitate cu 

reglementările, fiind folosit în procent de 100%. Rocile rezultate din excavări vor fi folosite pentru 

corectarea zonelor afectate sau vor fi folosite pentru recultivare. Terenul proprietăţilor din vecinătate 

nu va fi afectat în mod direct în timpul construcţiei. Nu se preconizează NICIUN impact negativ 

indirect pe terenurile din vecinătate prin intermediul emisiilor gazoase cu praf, dar sunt propuse 

măsuri pentru a le aduce la un nivel minim prin respectarea anumitor condiţii (cu scopul de a 

menţine echipamentele de construcţii şi de transport, de irigare a sitului în caz de secetă, etc) . 

Terenurile situate pe suprafaţa sitului, pe care s-au construit instalaţii, clădiri, drumuri, căi şi altele ar 

putea fi considerate distruse definitiv.  

Impactul asupra solului va fi negativ, direct, temporar, pe termen lung şi ireversibil:  

Modul de impactare - direct. Impactul indirect poate fi într-o zonă aflată la o distanţă de 3 

km, unde vor fi mutate deşeurile rezultate din dragările construcţiei.  
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Gradul impactului: puternic şi ireversibil (dacă nu este considerat temporar în urma 

recultivării terenului)  

Durata impactului: temporar, dar va schimba în mod irevocabil profilul solului şi utilizarea 

terenului de deasupra depozitului, având domeniu de aplicare limitat în cadrul sitului NHRAO;  

Frecvenţa impactului: În timpul construcţiei  

Impacturi cumulative: nu sunt preconizate  
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Impacturi transfrontaliere: nu sunt preconizate  

Reversibilitatea efectelor: într-o oarecare măsură reversibile, după recultivarea tehnică şi 

biologică. Există o posibilitate de a construi o centură din plante şi un peisaj reprezentat de 

vegetaţie. Este necesară modificarea condiţiei terenului de pe acest sit. Pentru construirea noii 

infrastructuri, a terenurilor şi solurilor din fondul funciar vor fi încălcate. [162, 163, 310, 317, 318, 

370].  

În ceea ce priveşte radiaţiile, nu se preconizează niciun impact asupra apelor subterane 

datorită absenţei de surse radioactive din timpul construcţiei.  

4.3.1.7 Impacturile preconizate asupra diversităţii biologice   

Asupra vegetaţiei  

IP este legat de activitatea de asamblare în construcţie care afectează aceste terenuri şi 

vegetaţia existentă pe sit. Conform activităţilor programului de activităţi stabilit, vegetaţia va fi 

eradicată complet în mod treptat. Odată cu schimbarea folosinţei terenului, se va modifica de 

asemenea aspectul terenului.  

În ceea ce priveşte aspectul non radioactiv:   

Modul de impactare - direct. Impactul indirect poate fi într-o zonă aflată la o distanţă de 3 

km, unde vor fi mutate deşeurile rezultate din dragările construcţiei.  

Gradul impactului: puternic şi ireversibil (dacă nu este considerat temporar în urma 

recultivării terenului)  

Durata impactului: temporar, dar va schimba în mod irevocabil profilul de sol şi utilizarea 

terenului de deasupra depozitului, dar având domeniu de aplicare limitat în cadrul sitului NRRAW;  

Frecvenţa impactului: În timpul construcţiei  

Impacturi cumulative: nu sunt preconizate  

Impacturi transfrontaliere: nu sunt preconizate  

Reversibilitatea efectelor: într-o oarecare măsură reversibile, după recultivarea tehnică şi 

biologică. Există o posibilitate de a construi o centură din plante şi un peisaj din vegetaţie. Este 

necesară modificarea condiţiei terenului de pe acest sit. Terenurile şi solurile din acest fond funciar 

nu vor fi afectate [162, 163, 310, 317, 318, 370]  în construirea noii infrastructuri. Într-o oarecare 

măsură sunt reversibile, după recultivarea tehnică şi biologică. Există o posibilitate de a construi o 

centură din plante şi un peisaj din vegetaţie.  

În ceea ce priveşte radiaţiile, nu se preconizează niciun impact asupra solului datorită 

absenţei de surse radioactive din timpul construcţiei.  

Au fost identificate sau descrise în aplicaţiile RB ale EPL specii protejate de plante de pe 

teritoriul PA. Prin urmare, având în vedere zonele mici afectate din regiune, efectele negative 

asupra vegetaţiei în urma construcţiei NRRAW vor fi neglijabile.  

Impacturi preconizate asupra faunei  

Din punct de vedere non radioactiv:   

În general, nu va exista niciun impact negativ semnificativ asupra faunei (nevertebrate, peşti, 
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amfibieni şi reptile, mamifere şi alte păsări), în această parte din Valea Dunării care să ducă la 

pierderi semnificative şi ireversibile ale biodiversităţii, inclusiv, impacturi cumulative în timpul 

construcţiei oricăreia dintre opţiunile instalaţiilor pentru deşeuri radioactive. Nu au fost înregistrate 

habitate de specii de animale sălbatice rare şi pe cale de dispariţie în timpul inspecţiei sau în 

documentaţia de specialitate dată în situl global estimat (36 ha) sau în vecinătatea acestuia. Teritoriul 

în sine este situat într-o zonă oarecum izolată şi de asemenea fragmentată care este înconjurată de 

zonele antropice afectate în mod semnificativ- la sud de Hurlets, sat de categoria a doua, aflat pe 

marginea drumului - Kozlodui şi dincolo de terenul arabil, la nord de calea de acces la Kozlodui 

NPP şi la situl NPP, terenurile arabile din vest şi est. Toate acestea împiedică foarte mult accesul 

liber şi nestingherit la această porţiune a unor specii terestre vii, în special cele care sunt 

caracterizate de o limită mai mare a factorilor de nelinişte.  

În timpul construcţiei, opţiunile luate în considerare pentru soluţii tehnice sunt în principal 

mortalitatea preconizată a exemplarelor de animale nevertebrate (nevertebratele), din afara zonelor 

afectate, în special a nevertebratelor subterane şi terestre, dar însoţesc în mod inevitabil toate tipurile 

de construcţii şi alte activităţi (în special agricultura) din zonele rurale. În ceea ce priveşte 

nevertebratele, caracteristicile stabilite în partea descriptivă arată că IP se află la o distanţă 

semnificativă faţă de toate regiunile cu o populaţie răspândită şi cu varietatea de specii rare şi 

endemice nevertebrate din Bulgaria. Această parte a planului Dunării are unul dintre cele mai mici şi 

cele mai neglijabile numere de specii endemice şi rare din ţară, fără a fi înregistrate specii dispărute. 

Sunt enumerate şi descrise cinci specii-ţintă de nevertebrate cu importanţă în conservare, iar acestea 

fac obiectul unor cereri de protecţie a Dir.92/43 CEE, LBD, etc. Acestea sunt distribuite în 

ecosistemele acvatice sau, în principiu, în pădurile bătrâne de fag şi stejar, care nu apar în regiunea 

IP. În acest caz, vor fi afectate majoritatea speciilor răspândite cu populaţii multiple, mortalitatea 

faunei nevertebrate trebuind să fie luată în considerare mai degrabă datorită aspectului de pierdere a 

bazei de produse alimentare pentru alţi taxoni de vertebrate, dar va fi imperceptibil, neglijabil pentru 

regiune şi oarecum reversibil. Ar trebui, de asemenea, avut în vedere că efectele negative asupra 

nevertebratelor vor avea un nivel mult mai mic în timpul construcţiei instalaţiei de tip tunel decât 

alte variante de soluţii, astfel încât principalele activităţi de construcţii se vor concentra iniţial la o 

astfel de adâncime (25-35 m) în care fauna reprezentată de nevertebrate lipseşte, dat fiind faptul că 

solul este concentrat numai în zona de perdea a solului. În practică, în structura de tip tunel, 

impacturile negative vor apărea în mare parte în construcţia infrastructurii de la intrare şi de sprijin 

de la suprafaţă, al căror rezultat constă în abateri mai scurte de la principala cale de transport intern 

către situl NPP şi două situri externe de deservire pe o suprafaţă totală de aproximativ 32 de acri.   
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Pentru depozitul de tip şanţ, construcţia va fi la suprafaţă, fiind asociată cu formarea de 

şanţuri deschise pentru module (în total sunt 8 bucăţi, în două etape de construcţie), în timpul căreia 

o zonă mult mai largă va fi curăţată şi exploatată în profunzime (circa 60 acri de instalaţii, clădiri de 

serviciu, comunicaţii şi altele, care pot fi reduse la 40 de acri, în cazul unei construcţii în două 

etape).  

În ceea ce priveşte vertebratele, nu va exista niciun impact asupra peştilor în timpul 

construcţiei oricărei variante de soluţii, din moment ce zona sitului nu oferă condiţii de viaţă pentru 

aceştia: cele mai apropiate surse de apă sunt, una la o distanţă de aproximativ 4 km (fluviul Dunărea) 

şi cealaltă la o distanţă mai mare de 1 km (canale care deservesc Kozlodui NPP).  

Deşi prezenţa amfibienilor şi reptilelelor nu este înregistrată, există posibilitatea ca 

populaţiile acestora să fie parţial afectate, dar într-o măsură mai redusă şi la un nivel admisibil. 

Singurele specii din această parte a ţării sunt reprezentanţi ai broaştei verzi (Bufo viridis), ai năpârcii 

(Anguis fragilis), ai şarpelui Esculap (Elaphe longissima) şi ai unor şopârle, pentru care situl oferă, 

într-o oarecare măsură, condiţii favorabile de viaţă şi adăpost. În viitor, va exista un risc de 

mortalitate (inclusiv pentru puii acestora) pentru exemplarele care pot fi călcate de vehicule cu 

gabarit depăşit, în decursul activităţilor de transport, precum şi în timpul curăţării şi prelucrării 

terenurilor necesare cu ajutorul utilajelor de construcţii din situl menţionat. Este esenţial să se reţină 

că acest risc, în cazul selectării unei opţiuni pentru depozitul de tip tunel, va fi mult mai mic decât în 

cazul unei alte opţiuni, în cazul nevertebratelor, din motive deja discutate(diferenţa în zonele afectate 

cu privire la suprafaţa în diferite versiuni). În toate cazurile, în general, nu va fi afectată în mod 

semnificativ densitatea populaţiilor din speciile respective, precum cea din urmă, care deşi sunt 

incluse în anexa 3 a LBD, sunt des întâlniteîn aceste habitate şi în alte habitate din întreaga ţară, se 

găsesc în număr mare şi sunt capabile să susţină structurile şi funcţiile populaţiei. Primele două 

specii care nu sunt pe cale de dispariţie la nivel naţional şi global şi nu intră în categoria de ‘ "specii 

rare" a Listei Roşie de Specii Ameninţate IUCN: prima este considerată a fi uşor afectată (incl. 

Şarpele Esculap), în timp ce năpârca nu este inclusă. Broasca verde este caracterizată prin 

adaptabilitatea sinantropă, adică, este foarte des întâlnită în zonele urbane unde cade pradă altor 

animale. Năpârca este foarte răspândită în mai multe zone din ţară- în special în pădurile din masivi 

cu condiţii non xerofitice şi în zonele deschise dintre acestea. Şarpele Esculap, deşi este enumerat ca 

făcând parte din speciile pe cale de dispariţie conform Listei Roşii a Bulgariei, mai ales cu excepţia  

pădurilor de foioase umede şi a pădurilor mixte din vecinătatea acestora, nu evită aşezările umane, 

putând fi găsit adesea în vii, livezi şi grădini şi în curţile caselor, unde adesea devine victima 

fermierilor. Tocmai din acest motiv, aceasta reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări la 

populaţiile acestei specii. În general, riscul de mortalitate la exemplarele de şarpe Esculap (Elaphe 

longissima) în NRRAW este scăzută, mai ales dacă se iau anumite măsuri de precauţie, asociate în 

special cu formarea profesională a personalului de lucru, aceasta va fi redusă la un grad chiar mai 

mic. Având în vedere acest caz, precum şi în ceea ce priveşte celelalte două specii, depozitul de tip 

tunel este cel mai indicat. Nu sunt preconizate impacturi semnificative asupra celorlalte specii 

descrise de amfibieni şi reptile în timpul construcţiei. Nu se cunoaşte existenţa de depozite relevante 

cu taxoni în apropierea IP.  

În ceea ce priveşte mamiferele, nu se preconizează niciun impact negativ direct semnificativ 

al activităţilor de construcţii asociat cu mortalitatea acestora. Principalele efecte vor fi în principal 

legate de alungarea mamiferelor terestre existente pe suprafaţa sitului de construcţii, în timpul 

alungării acestora din copaci şi pregătirii pentru construcţie. Mai mult decât atât, indiferent de tipul 

ales de depozit, nu se preconizează ca aceasta să afecteze populaţiile descrise de specii-ţintă tipice 
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din regiune nici obiectul protecţiei în cea mai apropiată zonă protejată şi în domeniile respective. 

Zona nu oferă condiţii adecvate, iar existenţa acestor specii nu este înregistrată. Deşi nu s-a constatat 

acest lucru, singurele specii terestre semnificative care ar putea fi afectate sunt nevăstuica (Mustela 

nivalis) şi ariciul (Erinaceus concolor). Ambele se găsesc adesea în apropierea oraşelor, şi, deşi sunt 

incluse în anexa 3 a LBD ca nefiind pe cale de dispariţie la nivel naţional şi global, ele nu fac parte 

din categoria "speciilor rare", iar în lista roşie a speciilor ameninţate de IUCN acestea sunt 

enumerate ca fiind "uşor afectate". Chiar dacă sunt înlăturate de pe teritoriul IP, acest lucru nu va 

afecta în mod semnificativ structura populaţiilor lor, după cum există habitate adecvate în apropiere, 

unde aceştia pot trăi. (Suprafaţa afectată în mod ireversibil este mult mai mică faţă de instalaţia de 

tip tunel în comparaţie cu instalaţia de tip şanţ). În ceea ce priveşte liliecii, după cum s-a menţionat 

în descrierea narativă, nu există adăposturi adecvate pentru odihna şi reproducerea liliecilor de 

pădure (la 10) din zonă. În practică, situl IP oferă, în principal, condiţiile propice pentru vânătoare şi 

pentru hrănirea unora dintre aceştia. Ca rezultat al eliminărilor  şi al lucrărilor din cadrul sitului 

multe exemplare ale acestei specii vor începe cel mai probabil să aleagă alte zone de vânătoare, în 

special în implementarea depozitelor de tip şanţ. Există locaţii adecvate pentru deservirea canalelor 

externe ale Kozlodui NPP, în apropierea fluviului Dunărea şi multe altele, astfel încât nu se 

preconizează ca numărul lor să sufere modificări substanţiale ca urmare a construcţiei NRRAW. La 

implementarea depozitului de tip tunel, aceste specii de lilieci vor continua probabil să vâneze în 

număr mare în perimetrul lor terestru, în apropierea lucrărilor de preconstrucţie. Cele mai multe 

dintre celelalte tipuri de mamifere enumerate sunt specii de vânătoare şi toate sunt larg răspândite în 

întreaga ţară. Nu vor exista consecinţe grave ale alungrii acestora.  
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În ceea ce priveşte speciile de păsări descrise în anexa 2 a LBD (Inventarul 2 al descrierii 

narative), a fost înregistrat numai sfrânciocul roşiatic în perioadei de construire a cuibului. Este 

posibil să se găsească exemplare ale ciocănitorii de grădină, aflate în căutare de hrană, în special în 

intervalul toamnă-iarnă. Sfrânciocul roşiatic este foarte răspândit în Bulgaria şi se poate găsi de la 

nivelul mării, până la mari altitudini. În zona IP, datorită dimensiunilor sale reduse comparativ cu 

cele din regiune, în care trăieşte, va fi afectată o proporţie foarte mică a bazei de hrană şi chiar mai 

puţin din baza de reproducere a sfrânciocului roşiatic din zonă. Au fost înregistrate exemplare de 

muscari guleraţi (ambele subspecii) şi muscari negri numai în timpul perioadelor de migraţii 

sezoniere şi mai ales primăvara. În ceea ce priveşte celelalte specii, exemplare separate vor folosi 

copacii din zonele forestiere pentru odihnă şi pe parcursul nopţii (majoritatea au procedat aşa, poate 

cu excepţia berzei albe).  

Pe baza celor de mai sus, se poate concluziona că în timpul creării propunerii de investiţii, nu 

se vor produce schimbări asupra faunei din această regiune a ţării, din moment ce locaţiile externe 

ale propunerii de investiţii sunt într-o zonă limitată şi nu există riscul serios al afectării speciilor rare 

şi pe cale de dispariţie. În realitate, numărul de complexe de faună din zonă vor fi modificate în mică 

măsură sau vor rămâne nemodificate.   

Impacturile asupra faunei în timpul creării propunerii de investiţii vor fi efectuate în 

următorii parametrii:  

Zona teritorială: la nivel local, în cadrul sitului "Radiana"- pentru instalaţia de tip şanţ din 

zona cuprinsă între limitele de module ale instalaţiei, clădirile utilitare şi instalaţii, locuri de 

parcare, în afara legăturilor de transport, traseelor pentru pietoni şi altele (zona împrejmuită 

este de aproximativ 17 ha, din care 50% vor fi spaţii verzi). Construcţia treptată de module (în 

două etape) va reduce semnificativ impacturile negative. Se preconizează ca deşeurile rezultate 

din excavări să fie eliminate în zonele afectate din cadrul NPP, aşadar imapcturile acestora 

asupra faunei nu sunt estimate.  

Modul de impact -direct în cazul nevertebratelor cu migraţii reduse în cadrul sitului. În mod 

direct şi în special în raport cu nevertebratele având migraţii mai reduse, în cadrul poligoanelor de 

construcţii, şi a exemplarelor unice de amfibieni şi reptile din regnul vertebratelor, dacă există, şi în 

al doilea rând în cadrul transferurilor faunei reprezentate de mamifere şi în mod indirect cu privire la 

taxonii distribuiţi în anumite zone adiacente.  

Gradul impactului:: de la neglijabil (tip tunel) la redus (tip şanţ), nici un efect asupra 

numărului de complexelor faunistice din zonă şi fără nici o fragmentare semnificativă a habitatelor, 

din moment ce acestea există în acest moment.  

Durata impactului: mediu temporar, permanent pe termen lung, în timpul construcţiei;  

Frecvenţa impactului: mai mică în tipul tunel, mai ales în etapa de formare a terenurilor 

exterioare şi în consolidarea infrastructurii şi, în tipul de şanţ, mai mare datorită construcţiei 

supraterane a instalaţiilor de eliminare (module).  

Impacturi cumulative: nu se preconizează apariţia acestora cu scopul investiţiilor similare şi 

activităţilor de construcţie în zonă  
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Impacturi transfrontaliere: nu sunt preconizate pentru niciun tip  

Reversibilitatea impactului: într-un grad mai puţin reversibil pentru cel de tipul şanţ şi, în 

mare măsură, reversibile pentru cel de tip tunel, după închiderea şi lichidarea suprafeţei de deservire 

a siturilor  

În ceea ce priveşte radiaţiile  

Nu se preconizează niciun impact asupra faunei din zonă, în timpul construcţiei, în ceea ce 

priveşte radiaţiile, astfel încât instalaţia sau modulul selectat ca tip relevant în etapa de construcţie nu 

va fi în funcţiune conform destinaţiei. Trebuie remarcat că, odată cu tipul de şanţ, ar exista o 

oarecare fezabilitate a construcţiei, care va coincide într-o anumită măsură cu operaţiunea, adică 

unele module vor fi deja în exploatare, în timp ce altele vor fi construite.  

Asupra teritoriilor şi zonelor protejate - Nu poate exista niciun impact direct sau indirect 

negativ semnificativ (praf, etc) în timpul construcţiei la zonele protejate din apropriere şi a 

habitatelor supuse protecţiei acestora, în special datorită distanţei adecvate a sitului faţă de aceste 

teritorii şi de siturile propuse pentru dragare, etc. În ceea ce priveşte suprafeţele cultivate agricole 

care ocupă spaţii între IP, acestea pot avea un efect negativ mult mai concret  

4.3.1.8 Asupra peisajului  

Diferitele componente ale peisajului sunt discutate în secţiuni separate.  

Cerinţele specifice în formarea terenului sunt determinate de utilizarea funcţională a 

teritoriului. Cele mai agresive tulburări antropice afectează negativ manifestarea impactului 

favorabil asupra mediului şi al celui estetic asupra peisajului local.  

Nu a fost înregistrată poluarea solului şi a apei în ultimii ani în zona municipiului. Poluanţii 

existenţi şi evaluarea acestora sunt aspecte discutate în rubricile individuale din cadrul 

componentelor raportului.  

Impactul implementării propunerii de investiţii asupra peisajelor poate fi împărţit în două 

etape: în timpul construcţiei şi în timpul funcţionării.  

În etapa de construcţie va exista un impact definitiv asupra peisajelor. În timpul lucrărilor de 

construcţii, peisajul va suferi modificări. Modificările sunt legate de afectarea stratului de sol de la 

suprafaţa pământului, a vegetaţiei şi a vizibilităţii, datorită folosirii de utilaje şi echipamente 

(zgomot, emisii) şi anumitor cantităţi de pământ excavat şi materiale de construcţii. În acest moment, 

există un impact relativ scurt, dependent de condiţiile meteorologice.  

Acapararea, conservarea şi recuperarea humusului din zonele afectate de construcţie, vor fi 

efectuate în ordinea stabilită.  

În cadrul implementării proiectului, peisajul va fi alterat vizual, însă tipul de peisaj tipic 

zonei va fi neschimbat.  

Legătura vizuală cu teritoriul este caracterizată de specificul peisajului local (peisaj 

industrial) - distingându-se în mod dominant în cadrul Kozlodui NPP. Cadrele vizuale ale NRRAW 

vor fi definite în principal de legăturile rutiere şi de comunicare din cadrul diferitelor direcţii şi 

vederi diferite de zonele din vecinătate. Elementele care afectează esteticul şi viziunea sunt legate de 

procesul de construcţie şi nu pot fi clarificate în studiile de fezabilitate. Problema se referă la o 
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evaluare video specific estetică şi psihologică a obiectului, care la rândul său, are o dinamică 

deosebită, în funcţie de modelarea terenului din peisajul regiunii. Acestea depind de viitoarele 

investiţii în regiune.  

Impactul vizual poate provoca un sentiment negativ pentru o intervenţie umană prea 

puternică din regiune. Toate acestea depind de modelarea peisajului prin intermediul vegetaţiei. 

Printr-o modelare corespunzătoare cu ajutorul vegetaţiei, situl poate fi incorporat în mod pitoresc în 

mediul înconjurător.  

Zona teritorială: limitată pe o suprafaţă mică, în principal în raza de acţiune a terenului. 

Deşeurile rezultate din dragare vor fi eliminate în cadrul limitelor stabilite pentru teren.  
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Tipul impactului - direct  

Gradul impactului: de la neglijabil la redus şi relativ faţă de estetica mediului. Terenul face 

parte din categoria de peisaje locale industriale.  

Durata impactului: numai impact temporar în timpul construcţiei (7 ani);  

Frecvenţa impactului: În timpul construcţiei  

Impacturi cumulative: nu sunt preconizate  

Impacturi transfrontaliere: nu sunt preconizate  

Reversibilitatea impactului: reversibile într-o anumită măsură, după încheierea etapei de 

construcţie. Posibilitatea de construcţie a unei zone de vegetaţie şi modelarea peisajului cu ajutorul 

vegetaţiei.  

4.3.1.9 Impactul deşeurilor din construcţie, nepericuloase şi periculoase, asociate activităţilor de 

transport  

Posibilele impacturi din timpul construirii NRRAW de la depunerea de deşeuri asociate cu 

activităţile de construcţie sunt după cum urmează:  

Efectele potenţiale asociate cu producerea următoarelor deşeuri preconizate în timpul 

construcţiei NRRAW: dragările excesive, deşeurile din construcţii, materialele de construcţii, 

ambalajele materialelor de construcţii şi echipamentelor, deşeurile din construcţii şi uleiurile uzate 

de la maşini prin mecanizarea construcţiilor.  

Intervalul estimat de impactul al deşeurilor rezultate în timpul construcţiei şi descrise mai sus 

sunt în cadrul sitului NRRAW, deoarece deşeurile se vor forma aici, precum şi în zona de 3 km din 

jurul NPP, în ceea ce priveşte tratarea deşeurilor. Impactul este negativ, deoarece acestea poluează 

solul; acestea acţionează direct pe situl NRRAW şi, indirect, pe o suprafaţă de 3 km. În realizarea 

măsurilor şi controlului strict, impactul negativ va fi minimizat. Nu se preconizează impacturi 

secundare şi cumulative. În ceea ce priveşte frecvenţa, este de aşteptat ca acestea să fie temporare, în 

ceea ce priveşte durata, se estimează ca acestea să fie de scurtă durată (în timpul construcţiei) şi în 

ceea ce priveşte reversibilitatea acestora se estimează să fie ireversibile în zona de 3 km şi reversibile 

în cadrul sitului NRRAW.  

Estimarea şi evaluarea acestor impacturi: în timpul construcţiei se vor forma doar deşeuri non 

radioactive care vor fi tratate în conformitate cu practicile stabilite ale NPP. Acestea nu vor rămâne 

pe sit ,ci vor fi colectate şi eliminate imediat după formarea lor, în afară de tratamentul lor ulterior, 

adică impactul acestora pe sit este limitat şi va înceta la terminarea construcţiei.  

4.3.1.10 Impactul produs de zgomot, vibraţii şi alţi factori non radioactivi  

În timpul construcţiei  

Sursele de zgomot ambiental vor fi diferite utilaje de construcţie pentru diferite tipuri de 

activităţi avute în vedere pentru construcţia de utilaje (excavator, buldozer, buldozere, macarale, 

utilaje de cimentare, camioane, etc). Sursele de zgomot în timpul lucrărilor de construcţie la sol vor 

fi axate pe sit, cu excepţia transportului de marfă pentru transportul de roci miniere la terenul de 

depozitare a deşeurilor şi furnizarea materialelor necesare şi a elementelor tehnologice. La anumite 
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ore nivelul echivalent de zgomot poate ajunge la 90 dBA în apropierea echipamentului de operare al 

sitului. În ambele variante de depozit, echipamentul minier modern avut în vedere pentru 

construcţiile subterane nu va reprezenta o sursă de zgomot ambiental.  

Impactul emisiilor de zgomot asupra mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii 

este inevitabil, negativ, temporar (numai în timpul zilei) şi se întinde pe teritoriul sitului şi în zonele 

înconjurătoare terenului. Terenul din jurul sitului nu este supus cerinţelor privind regimul de zgomot, 

dar activitatea de construcţii va schimba temporar zgomotul de fond existent în prezent. Nu se 

estimează impactul asupra aşezărilor din zonă din cauza distanţei lor mari faţă de situl proiectului 

viitor.  

Impactul zgomotului în timpul lucrărilor de construcţie a apărut ca un factor semnificativ în 

special în mediul de lucru (personal de serviciu). Forţele de muncă vor primi echipamente de 

protecţie.  
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În timpul construcţiei NRRAW, transportului de marfă deservit va creşte nivelul de zgomot emis de 

fluxurile de trafic pe drumurile din zonă. Caracteristicile de zgomot estimate ale fluxului de trafic pe 

drumul principal II-11 pentru anul 2015 sunt de 70 dBA (7,5 m ale axei de mişcare). Creşterea 

preconizată pentru drumurile II-11 este de aproximativ 1 dBA efectul cumulativ).  

 

4.3.1.11 Impactul asupra patrimoniului cultural   

Conform declaraţiei din concluzia expertului de la laboratorul de arheometrie şi arheologie 

experimentală de la Noua Universitate Bulgară, grupul de movile din regiunea Kozlodui NPP poate 

fi considerat un complex arheologic de importanţă regională. Cercetările arată că movilele din grupul 

de vest sunt ameninţate de distrugere, ca urmare a construcţiilor (Movila nr. 2) şi agricultura 

intensivă (nr. 3 şi 4). Datele de măsurare geomagnetice conţin suficiente indicii ale structurilor 

arheologice, parţial afectate de maşini agricole, şi necesită, prin urmare, studiul de urgenţă cu 

metode arheologice. Pentru a preveni impactul negativ al lucrărilor de construcţii viitoare privind 

descoperiri arheologice în curs de cercetare în acest moment, acţiunile prevăzute în Legea 

Patrimoniului Cultural Art.161, alin.1, trebuie să fie efectuate, şi anume în vederea finalizării 

studiilor arheologice făcute la acel moment înainte de punerea în aplicare a planurilor de investiţii şi 

de începerea lucrărilor de construcţie.  

Este necesară respectarea ordinii prevăzute de lege prin Art.92, 93, 94 de transmitere a 

valorilor culturale găsite în RHM, Vratsa pentru identificarea, conservarea, restaurarea şi prezentarea 

lor. Activităţile de construcţie pot începe după efectuarea acţiunilor de mai sus CHA [147].  

Nu ar trebui să excludem posibilitatea că, în decursul lucrărilor de construcţii,  pot să apară 

obiecte ale descoperirilor arheologice neînregistrate sau părţi ale acestora, astfel încât sunt necesare 

pentru respectarea prevederilor Art.161, alin 2 din CHA [147] şi anume, un studiu arheologic care 

urmează să se desfăşoare în cadrul activităţilor de construcţie. În aceste cazuri de detectare a siturilor 

arheologice, Art.148 şi art.160 CHA [147], activitatea va fi oprită imediat şi se vor lua măsuri în 

conformitate cu art.72 şi art.73, de îndată ce primarul şi şeful Inspectoratului Regional pentru 

Protecţia Patrimoniului Cultural vor notificaţi cu privire la situl de valoare culturală. Este necesară 

respectarea prevederilor art.147 al.5, punctul 2 şi să realizarea de lucrări de salvare arheologică.  

În conformitate cu măsurile prevăzute în Legea Patrimoniului Cultural, sunt descrise 

mai sus toate efectele negative de pe ambele situri existente, fiind împiedicate siturile 

patrimoniale înregistrate şi neînregistrate.  

4.3.1.12 Din posibilele impacturi  ale radiaţiilor asociate cu construirea NRRAW-ului  

Nu va exista un impact din factorii radiaţiilor în timpul construcţiei IP-ului propus, din cauza 

lipsei de surse radioactive din sit în această etapă. Singura modalitate ca sursele radioactive să 

fie utilizate în această perioadă se va face prin verificarea aspectului non-distructiv din timpul 

sudării construcţiei prin radiodefectoscopie. În acest caz, regulile şi reglementările trebuie să 

Tabelul 4.3.5 Impactul zgomotului la momentul de construcţiei NRRAW  

Modul de impactare  Direct, negativ  

Zona teritorială  localizat (în principal din zona de construcţii)  

Frecvenţa impactului:  temporar, periodic (numai în timpul zilei)  

Gradul impactului:  mediu pentru situl în lucru şi compatibil cu mediul său înconjurător  

Impacturi cumulative:  estimate în ceea ce priveşte transportul de construcţii-deservire  

Impacturi transfrontaliere:  Nu sunt estimate  
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fie respectate cu stricteţe.  

4.3.2 Potenţialele impacturi în timpul funcţionării şi la închiderea NRRAW  

4.3.2.1 Asupra personalului sitului NRRAW şi al personalului sitului Kozlodui NPP 

(impactul factorilor de radiaţii şi non radiaţii), în timpul funcţionării normale şi la 

închiderea NRRAW (date cu privire la posibila expunere)  

Perioada de funcţionare a NRRAW este prevăzută pentru 2015 - 2075. Deşeurile care sunt 

prelucrate şi ambalate în TSPRAO vor fi sigilate în acesta. Reciclarea este limitată la cimentarea 

reziduurilor sub formă de cuburi (RAW lichid), extrudarea deşeurilor solide, ambalarea de amestec 

de ciment şi a deşeurilor solide în RCC. Produsul final din prelucrarea RAW-urilor lichide şi solide 

sunt RAW condiţionate, ambalate în recipiente de beton ce pot fi depozitate pe termen lung în 

condiţii de siguranţă.  
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În conformitate cu cerinţele legislaţiei nucleare bulgare cu privire la exploatarea instalaţiilor 

de gestiune a deşeurilor radioactive şi a standardelor AIEA pentru siguranţă şi cele mai bune practici 

în procesul de fabricaţie NRRAW are două aspecte:  

re a RCC  

sitului, a zonelor de protecţie şi supraveghere a radiaţiilor.  

64 de angajaţi vor lucra în cadrul sitului NRRAW în timpul perioadei de funcţionare.  

Din punct de vedere non radioactiv:  

În timpul funcţionării  

Principalii factori de risc, din punct de vedere non radioactiv pentru personalul care lucrează 

în timpul funcţionării  NRRAW, sunt substanţele periculoase din mediul de lucru, factorii fizici 

negativi de mediu, încărcarea psiho-fiziologică a personalului angajat direct în cadrul activităţilor 

specifice în NRRAW şi controlul pentru prevenirea disfuncţionalităţilor în situaţii de urgenţă şi 

accidente la locul de muncă (Tabel 4.3.6).  

Tabelul 4.3.6 Substanţe şi amestecuri periculoase, cu efecte negative asupra sănătăţii, în timpul construcţiei şi 

funcţionării NRRAW.  

Preparate 

chimice Nr. 

CAS  

Semnal 

de risc  
Efecte adverse asupra sănătăţii  Expunerea la risc  

Ozon  
Xn 

Nociv  

tulburări de vedere, neurastenie, iritaţii 

ale ochilor  

Sudarea în spaţii 

închise  
10028-15-6   şi ale căilor respiratorii, dureri de cap, 

tuse, respiraţie greoaie, bronşită cronică, 

disfuncţionalităţi cardiovasculare  

neventilate  

Oxid de fier 

praf şi gazos  

Xi 

iritanţi/S

timuli  

iritarea căilor respiratorii şi a ochilor, 

tuse, respiraţie greoaie şi uneori febră  

Sudarea în spaţii 

închise neventilate  

Cianura de 

hidrogen, 

cianură 74-

90-8  

T toxic  Dureri de cap, oboseală, ameţeli, 

tulburări cardiovasculare, anemie, 

tulburări endocrine şi ale imunităţii  

Sudarea în spaţii 

închise neventilate  

Heliu    Gaz inert care poate provoca sufocare din 

cauza lipsei de oxigen în aer  

Scurgeri în aer la 

locul de muncă  

Monoxid de 

carbon  

F+ 

Ridicat  
Foarte inflamabil, toxic în cazul în care 

este inhalat,  Există riscul de  
630-08-0  inflama

bil, Т 

Toxic  

cauzează hipoxie şi hipoxemie. Produce 

carboxihemoglobină. Afectează sistemul 

nervos şi cardiovascular, producerea 

sângelui Toxic pentru reproducere  

anemie, dureri de 

cap şi oboseala 

datorită evacuărilor 

de gaze.  

Dioxid de 

carbon 24-38-9  

 
Asfixiant - reduce nivelul de oxigen din 

aer. Afectează sistemul nervos.   

 Emisiile rezultate 

din evacuări pot 

produce dureri de 

cap.  

Oxizi de azot  
Т+ 

Toxic  Toxic-produce peroxidarea lipidică.  

Emisiile rezultate 

din evacuări pot  
10102-44-0  Xn 

Nociv  
peroxidare. În concentraţii mari duce la 

edem pulmonar, alveolită. Iritant pentru 

căile respiratorii, ochi şi piele, bronşită 

cronică, în mod frecvent 

cauzează bronşită 

cronică, 

bronhopneumonie  
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bronhopneumonie.  

Lubrifianţi, 

combustibil 

diesel 8006-

61-9  

Xn 

Nociv N 

Periculo

s pentru 

mediu  

Pericol de efecte cumulative. Alergeni. 

Afectează sistemul nervos, pielea, 

formarea de sânge, ficatul, rinichii. 

Mutageni.  

Efectele cronice ale 

nerespectării 

cerinţelor de 

muncă în condiţii 

de siguranţă 

 

Alte posibile efecte dăunătoare asupra personalului implicat în exploatarea NRRAW sunt prezentate în 

Tabelul 4.3.7.  

 
* BDS 1786-84 Iluminat. Naturale şi artificiale   

** Ordonanţa nr. 0-49 [119] cu privire la luminatul în construcţii   

Impactul non radioactiv asupra stării de sănătate a personalului angajat în cadrul 

activităţii NRRAW în timpul funcţionării NRRAW este negativ, direct, combinat şi cumulat. 

Este legat de riscul impactului negativ al factorilor fizici, chimici, psiho-senzoriali, fiziologici şi 

 

Tabelul 4.3.7 Efecte adverse asupra sănătăţii asociate cu factorii fizici din mediul de lucru, de încărcare fiziologică şi 

accidente în timpul funcţionării NRRAW  

Factori nocivi  Efecte adverse asupra sănătăţii  Expunerea la risc  

Factorii fizici din mediul de lucru   
Microclimatul în afara zonei 

de confort: Temperaturi 

ridicate  

Temperaturi ridicate în activităţile ce implică 

sudura. Pot afecta sistemul cardiovascular  

Lipsa controlului asupra temperaturii 

la locul de muncă  

Iluminat*  Riscul de accidente în condiţii de iluminat 

insuficient şi inadecvat în zonele de lucru  

Nerespectarea cerinţelor de iluminat 

**  

Presiunea gazelor  Riscul de accidente, traumatisme şi leziuni 

(aer sau heliu sub presiune)  
Nerespectarea cerinţelor de siguranţă  

Radiaţii neionizante în 

timpul sudării în NRRAW  

Afecţiuni ale ochilor. Cataractă în stadiu 

incipient.  

Echipament neadecvat de protecţie a 

ochilor pentru personal  

Factorii fiziologici şi ergonomici din mediul de lucru   
Haltere (capacele cartuşelor, 

echipamente grele)  

Afecţiuni ale articulaţiilor, oaselor, probleme 

cardiace  

Nerespectarea cerinţelor Ordonanţei 

nr. 16/1999.   

Oboseala fizică şi epuizare - 

cantităţi mari de kituri de 

ambalare  

Afecţiuni ale articulaţiilor, ale oaselor, 

neurologice şi probleme cardiace  

Nerespectarea cerinţelor Ordonanţei 

nr. 15/1999   

Sarcini psiho-senzoriale  Stresul si oboseala, neurastenia, problemele 

cardiovasculare  

Postură forţată în timpul 

lucrului  

În timpul sudării, ventilării şi uscării în 

NRRAW. Afecţiuni ale încheieturilor şi 

oaselor   

Activităţi specifice  

Disfuncţionalităţi de urgenţă şi accidente la locul de muncă   
Accidente la locul de muncă   Care se încadrează în spaţii înalte şi deschise  Activităţi specifice    

Traume  Accidentări atunci când se lucrează cu maşini 

şi echipamente.  

Activităţi specifice  

Căderea containerelor  Traume  Activităţi specifice    

Accidente în timpul 

transportului  

Traume, arsuri, afecţiuni produse de 

combustibili şi umplerea cu materiale inerte   

Transportul cantităţilor mari de 

materiale de construcţii  
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ergonomici la locul de muncă, disfuncţionalităţi de urgenţă şi potenţiale accidente. 
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Pe parcursul închiderii  

 
Funcţionarea NRRAW este prevăzută până în 2075. Staţia se va închide (în conformitate cu 

IP[192]) după anul 2075, urmând să fie monitorizată timp de 300 ani, activităţile şi personalul 

aflându-se în condiţii de maximă siguranţă, în conformitate cu condiţia actuală a NRRAW şi cu 

proiectele ştiinţifice desfăşurate în zona respectivă, în special propunerile de investiţii. 

  

Nu vor exista consecinţe radioactive asupra sănătăţii personalului NRRAW şi al celui de la 

Kozlodui NPP pe parcursul dezafectării NRRAW şi nici pe parcursul construcţiei sale.  

Referitor la aspectul radioactiv  

Pe parcursul funcţionării  

Efectele nocive ale radiaţiilor ionizante sunt exprimate pentru două tipuri de efecte - 

deterministe şi stocastice(probabilistice). Cele dintâi sunt relaţionate în mod direct cu doza de 

radiaţii receptată. Acestea sunt efecte de limită, care apar numai în momentul obţinerii unei doze. 

Doza limită este diferită pentru fiecare efect în parte, pornind de la cantităţi mici, în funcţie de 

reacţia fiecărui individ în urma expunerii. Reacţia aceasta se datorează distrugerii anumitor celule 

dintr-un organ sau ţesut, fapt care duce la blocarea funcţiilor.  Gradul de severitate al iradierii creşte 

odată cu doza. Aceste efecte sunt somatice, afectând, în primul rând, celulele corpului şi putând fi 

resimţite doar de individul iradiat. În funcţie de gradul de expunere al organului, de doza receptată 

şi, în special, de intensitatea sa, acestea pot fi rapide (de ordinul minutelor, zilelor sau săptămânilor 

de la expunere) sau cu efect întârziat (apar la câţiva ani de la expunere).  

Efectele stocastice apar mai târziu. În funcţie de tipul de celule afectate, acestea sunt 

somatice; persoanele expuse pot fi afectate de cancer, iar la nou-născuţi pot apărea dizabilităţi.  

Radiaţiile ionizante, ca factor nociv ce afectează mediul de lucru, au anumite caracteristici 

intrinsece. Efectul biologic al radiaţiilor ionizante este asociat cu probabilitatea apariţiei în mod 

direct a unor efecte adverse la indivizii expuşi, dar şi la nou-născuţi. Una dintre caracteristicile 

importante ale efectelor radiaţiilor ionizante este reprezentată de imposibilitatea introducerii acestora 

de către indivizi în mod direct în mediul de lucru, ca urmare a absenţei organelor senzoriale.  De 

asemenea, efectul radiaţiilor ionizante este cumulativ, iar leziunile interioare sunt iremediabile. 

Aceste caracteristici ale manifestării radiaţiilor ionizante asupra corpului uman se regăsesc în 

termenii "pericol de iradiere" şi "leziune". Aceştia stau la baza principiilor privind protecţia 

împotriva radiaţiilor, ceea ce este esenţial în vederea atingerii unui nivel rezonabil împotriva riscului 

de iradiere (spre exemplu, un nivel inferior valorii de 10
-4

 pe an). Profesiile cu grad ridicat de risc se 

încadrează în categoria ocupaţiilor periculoase, în conformitate cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

Pentru a menţine riscul de radiaţie la un nivel acceptabil, este necesară o reglementare strictă a 

factorilor de radiaţie asupra mediului de lucru, prin impunerea unor limitări ale dozelor şi 

introducerea unor măsuri obligatorii în vederea protejării indivizilor. Acest lucru se poate realiza 

prin emiterea unor documente legislative, respectiv prin înfiinţarea unui sindicat corespunzător.  

Conform Directivei Uniunii Europene 89/391/ES, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru este 

vitală pentru prevenirea accidentelor  şi afecţiunilor dobândite la locul de muncă. Acest lucru 

contribuie atât la ameliorarea generală a sănătăţii, cât şi la reducerea costurilor la nivel naţional, 

sectorial sau la nivel de companie.  

Evaluarea spaţiului de lucru are un scop mai larg, direcţionat îndeosebi către îmbunătăţirea 
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condiţiilor la locul de muncă. Se vor lua în calcul toate aspectele legate de muncă, precum factorii de 

mediu fizici şi chimici, ergonomia, siguranţa, stresul psihic şi organizarea activităţilor de muncă.  

Tipurile de activităţi desfăşurate într-un mediu afectat de radiaţii ionizante vor fi analizate în 

conformitate cu regulamentele referitoare la evaluarea integrată a condiţiilor de lucru, potrivit 

punctelor din Secţiunea a IX-a din cadrul Ordonanţei, numită "Radiaţia ionizantă". Compensaţiile 

primite, care produc costuri suplimentare, concediile plătite, hrana sănătoasă, îmbrăcămintea etc., 

vor respecta legislaţia care reglementează aceste aspecte.  

Limitele expunerii oamenilor la radiaţii sunt reglementate în Bulgaria prin Ordonanţa privind 

protecţia împotriva radiaţiilor (ОНРЗ-2004) [112]. În completarea OHP3-2004, s-au emis directive 

şi măsuri de protecţie împotriva radiaţiilor în cadrul ordonanţei privind protecţia împotriva radiaţiilor 

cu privire la activităţile de expunere la ionizare [90].  

Ambele regulamente specifică cerinţele pentru protecţia împotriva radiaţiilor, precum şi 

măsurile ce trebuie luate pentru activităţi ce necesită energie nucleară şi surse de radiaţie ionizantă, 

în conformitate cu prevederile legii privind utilizarea în siguranţă a energiei nucleare [128]. De 

asemenea, ONRZ controlează expunerea radioactivă a populaţiei prin surse naturale de iradiere.  
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În conformitate cu prezentul document, se vor defini următoarele limite pentru lucrătorii 

NRRAW ce urmează a fi construit (personal categoria A). Pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, 

doza maximă efectivă în ceea ce priveşte personalul este de 100 mSv, iar doza maximă efectivă 

pentru fiecare an în parte nu trebuie să depăşească 50 mSv.  

Echivalentul dozelor anuale de limită pentru personal este:  

-150 mSv pentru ochi;  

 500 mSv pentru piele(Această limită reprezintă doza medie pentru o suprafaţă de 1 cm
2

, 

indiferent de suprafaţa iradiată);  

 500 mSv pentru palme şi braţe, tălpi şi glezne.  

 

Pe lângă limitele de radiaţie definite prin prezenta Ordonanţă, există prevederi fundamentale 

la nivel mondial în vederea asigurării faptului că expunerile la radiaţii sunt justificate şi menţinute la 

nivelul ALARA (la o valoare cât mai scăzută cu putinţă), sub limitele de doze specificate în 

Ordonanţă, ţinându-se cont de situaţia economică şi socială.  

În conformitate cu Ordonanţa privind protecţia împotriva radiaţiilor (ОНРЗ-2004) şi 

implementarea principiului ALARA, se recomandă stabilirea unor limite mai scăzute în ceea ce 

priveşte expunerea angajaţilor la locul de muncă. Dacă doza de iradiere anuală estimată pentru 

fiecare persoană de la staţia de administrare a RAW este inferioară valorii de 0,01 mSv, acest lucru 

conduce la ideea că s-au adoptat cele mai bune mijloace disponibile de administrare a deşeurilor, în 

conformitate cu prevederile articolului 8, alineatul 2 din Ordonanţa privind Siguranţa Administrării 

Deşeurilor Radioactive [93] referitor la populaţie.  

Timpul pe care fiecare persoană îl va acorda operaţiunilor de transport, încărcare, 

dezactivare, sudură, verificare, înlăturare şi depozitare va fi calculat şi respectat în vederea 

îndeplinirii fiecărei sarcini, fără a se înlocui în mod nejustificat angajaţii în timpul activităţilor. Spre 

exemplu, la aceste operaţiuni, nu trebuie să participe mai mult de 10 (zece) oameni.  

Propunerea de investiţie cu privire la NRRAW garantează faptul că expunerea lucrătorilor la 

radiaţii respectă principiul ALARA şi se încadrează în limitele prevăzute în ОНРЗ-2004. Se 

estimează că experienţa dobândită pe durata procedurilor de la Kozlodui NPP se va aplica în cazul 

unor operaţiuni în condiţii normale şi în situaţii de urgenţă şi va minimiza expunerea la radiaţii pe 

viitor.  

Se vor respecta toate cerinţele reglementărilor privind protecţia personalului şi populaţiei 

împotriva radiaţiilor, privind siguranţa nucleară descrisă în această secţiune a Legislaţiei referitoare 

la EIAR, precum şi cele prevăzute drept condiţie pentru acordarea permisiunii de funcţionare a 

NRRAW. Efectele reale preconizate ale dozelor se vor afla cu mult sub limitele admise, datorită 

specificului activităţilor.  

În conformitate cu propunerea de investiţie, personalul care lucrează la construirea NRRAW 

va fi protejat împotriva radiaţiilor prin:  

-Echipament de protecţie adecvat, pentru a se evita depăşirea limitelor de expunere;  

-Monitorizarea permanentă a radiaţiilor cu ajutorul dispozitivelor cu alarmă;  

-Reducerea perioadei de lucru, reparaţii şi întreţinere în medii radioactive;   
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-Concentrarea spaţiului pe care se va afla NRRAW;  

-Supravegherea accesului în zona de control (CZ) a NRRAW;  

-Verificarea dozimetrică a personalului;  

-Distribuirea de echipament de protecţie personalului atunci când se consideră necesar, 

spre exemplu, în cazul identificării unui risc în activitatea desfăşurată;  

În funcţie de etapa în care se află operaţiunile, protecţia este asigurată prin aceeaşi matrice în 

care se află containerele din beton armat, prin pereţii acestora, pereţii construcţiei şi învelirea 

spaţiului de depozitare în materiale inerte. La fel de important este şi efectul de auto-protecţie în 

ceea ce priveşte amplasarea containerelor.  

În conformitate cu legislaţia actuală, au fost stabilite următoarele nivele ale limitelor de 

expunere, drept criterii principale pentru o doză la încărcare, produsă de noua staţie în condiţii de 

funcţionare normală [343]:  
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 Doza de expunere la suprafaţa containerelor – max 2 mSv/h;  

 Doza de expunere la o distanţă de 1 m de containere- maxim 0,1 mSv/h;  

 

-Doze echivalente maxime în spaţiul de depozitare a containerelor cu RAW în NRRAW 

(în zona protejată):  

 Pentru spaţiul deservit-  

 Pentru jumătate din spaţiul deservit -  

 

În conformitate cu [90], sunt definite următoarele limite de doze pentru Kozlodui NPP.  

 Doza maximă echivalentă în zona monitorizată a NPP-  

 Doza maximă echivalentă în afara zonei monitorizate a NPP - 

câmpului de radiaţie. 

 

Sunt definite aceleaşi limite pentru zona de monitorizare a depozitului.  

Expunerea la radiaţii a diferitelor grupuri de angajaţi se va face după cum urmează:   

-În regim tehnologic normal, dozimetristul de serviciu de la biroul de recepţie, aflat la o 

distanţă de 0,5 m de containere, este expus la radiaţii timp de o oră zilnic, de 200 de 

ori pe an sau altfel spus, timp de 200 de ore.   

-Specialistul care prelevează mostre de pe suprafaţa contaminată se află la o distanţă de 

0,3 m, de patru ori pe lună, timp de 10 minute sau timp de 8 ore pe an.  

-Operatorii care efectuează controlul radiometric şi al calităţii solului: 2 ore de câte 12 

ori, la o distanţă de 4 m de containerele protejate-24 ore pe an;  

-Echipa de intervenţie- 2 oameni, timp de 2 ore, la o distanţă de 2 metri de container, 4 

ore pe an;  

Celelalte măsurători dozimetrice şi radiometrice efectuate într-o zonă controlată şi 

monitorizată sunt neglijabile datorită valorilor contextuale ale obiectelor.  

Pe durata etapei operaţionale, în ceea ce priveşte proiectul, incidentele legate de acesta, 

accidentele şi disfuncţionalităţile, personalul receptează mult mai puţin din doza admisă, 

aproximativ 0,2 % din doza maximă admisă de 20 mSv.  

Deşeuri solide- Echipamentul de protecţie a personalului (PPE) purtat de lucrători trebuie 

tratat ca deşeu radioactiv solid, ce nu poate fi dezactivat. Se consideră că numărul de PPE care 

trebuie tratate ca fiind deşeuri solide radioactive poate fi redus la minim dacă o parte din acestea, 

spre exemplu salopetele de lucru, încălţămintea şi şepcile, sunt spălate şi refolosite. În timpul 

întreţinerii şi reparaţiilor obişnuite pe durata funcţionării NRRAW, nu este prevăzută formarea de 

deşeuri radioactive. Nu se specifică numărul de PPE care trebuie tratate, însă se preconizează că va fi 

extrem de mic (cel mai probabil nul, dacă se respectă recomandările din EIAR) în ceea ce priveşte 

manipularea deşeurilor generate de NPP şi SDRW.  

În condiţii mai stricte în ceea ce priveşte suprafaţa contaminată, este posibil ca suprafaţa 

exterioară a containerelor, podelelor şi pereţilor (una dintre recomandările EIAR) să nu genereze 

deloc RAW.  
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Nu sunt menţionate date cu privire la posibile doze de încărcare pe durata efectuării 

activităţilor de reparaţii în NRRAW.  

În conformitate cu legislaţia bulgară, numirea personalului de la NRRAW se va efectua 

potrivit Codului Muncii. Este obligatoriu ca înainte de angajare să se efectueze un control preventiv 

de către o echipă de specialişti, a cărui concluzie trebuie să fie semnată de un specialist calificat în 

medicină internă. Biroul de Medicina Muncii efectuează anual controale preventive precise şi 

analize pentru verificarea sănătăţii lucrătorilor.  

Prin intermediul controalelor medicale de rutină efectuate asupra lucrătorilor din CRRAW, se 

urmăreşte evaluarea constantă a sănătăţii acestora. După cum s-a menţionat anterior, toţi angajaţii 

NRRAW sunt supuşi în mod constant verificărilor dozimetrice individuale.  
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Se vor efectua controale medicale de rutină şi specializate în vederea evaluării stării generale 

de sănătate a lucrătorilor. Această stare depinde atât de natura genetică a persoanei, cât şi de 

numeroşi factori ce ţin de mediul profesional şi personal, inclusiv factori cum ar fi contactul cu 

substanţe toxice, zgomot, vibraţii, obiceiuri proaste (fumat, alcoolism) şi alţii. Factorul de radiaţie 

este unul dintre aceştia.  

Studiile imunologice sunt deosebit de importante, deoarece depistarea precoce a tulburărilor 

sistemului imunitar şi posibila lor eliminare ar putea preveni dezvoltarea a numeroase boli. În plus, 

unii autori consideră că modificările din sistemul imunitar pot să apară în cazul expunerii la doze 

mai mici de radiaţii. Sensibilitatea fiecărui individ este mai accentuată atunci când îi este afectată 

imunitatea. În activitatea din NRRAW, nu există asemenea aspecte anormale care pot fi asociate cu 

acţiunea radiaţiilor sau altor factori toxici. Parametrii studiaţi sunt imunitatea celulară şi umorală.  

Pentru a identifica un eventual risc de apariţie mai probabilă a efectelor stocastice în 

comparaţie cu frecvenţa lor în ceea ce priveşte întreaga populaţie bulgară, lucrătorii ar trebui testaţi 

cu privire la o serie de indicatori care reflectă starea genomului celulelor expuse din organism 

(limfocite din circulaţia periferică). Indicatorii sunt micro-nucleoze citogenetice şi aberaţii 

cromozomiale în limfocite şi biochimie moleculară. Trebuie remarcat faptul că schimbările 

indicatorilor nu implică apariţia unor efecte stohastice, ci dau doar un semnal că acestea ar putea să 

apară cu o probabilitate mai mare faţă de cele care nu sunt implicate în mediul profesional alături de 

factorii de mai sus. Atunci când acestea sunt pozitive, ştiinţa modernă asigură o profilaxie adecvată.  

Riscul de iradiere a personalului din NRRAW având o bună organizare a muncii, în 

conformitate cu principiile de protecţie împotriva radiaţiilor, poate fi determinat de gradul de 

extindere a ocupaţiilor periculoase, potrivit clasificării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.  

Analiza datelor a indicat că în timpul funcţionării normale a NRRAW, atunci când se 

supune unor cerinţe de reglementare şi există programe aprobate pentru protecţia împotriva 

radiaţiilor, s-a dovedit că efectele asupra personalului care desfăşoară activităţi pe containere 

/colete cu RAW se încadrează în limitele cerinţelor proiectului prezentate în propunerea de 

investiţie.  

Nu se prevede niciun tip de impact radiologic asupra activităţii personalului NRRAW 

la Kozlodui NPP sau pe situl Radiana.    

Referitor la dezafectare  

Dezafectarea se va realiza în conformitate cu Ordonanţa aprobată de către NRA pentru 

dezafectarea instalaţiilor nucleare[140], planurilor şi programelor în vederea dezafectării.  

După cum s-a menţionat în propunerea tehnică [192], toate suprafeţele vizibile vor fi supuse 

măsurătorilor şi prelevării de mostre pentru a se determina dacă există poluare (panouri pentru 

acoperiş, pereţi, tavane, podele, drumuri, suprafeţe consolidate, suprafeţele cu echipamente etc). Se 

vor preleva mostre semnificative de pe materiale ascunse sau acoperite (izolaţii, învelişuri, cărămizi, 

podele, ţevi şi cabluri din canale etc.). În cazul instalaţiilor subterane se vor aplica diverse metode 

pentru măsurarea scurgerilor radioactive din zonă în vederea îndiguirii, dezinstalării sau înlăturării 

acestora. Mostrele de apă subterană şi de sol la diferite nivele vor fi probabil prelevate cu ajutorul 

unui robot care va fi coborât în canal pentru a constata prezenţa sau absenţa impactului în zonă.  

Pe durata dezafectării, se estimează că efectele expunerii personalului la radiaţii se vor 

încadra în prevederile legale în vigoare la data dezafectării. Începând de astăzi, expunerea la 
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radiaţii va fi cu mult inferioară limitelor specificate în practică. Planurile aprobate pentru 

dezafectarea instalaţiilor nucleare vor respecta normele de siguranţă.  

Nu se prevede niciun tip de impact radiologic asupra activităţii personalului NRRAW 

la Kozlodui NPP şi pe situl Radiana.    

4.3.2.2 Asupra populaţiei, în timpul funcţionării normale şi dezafectării (cu privire la aspectul social şi la 

sănătate)  

Referitor la aspectul non radioactiv  

Pe parcursul funcţionării  
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Indicatorii de sănătate la nivel european pentru evaluarea efectelor de mediu asupra 

oamenilor sunt calitatea aerului, nivelul de zgomot, habitatul, inclusiv cel de la domiciliu, 

accidentele în trafic, calitatea apei potabile pentru uz casnic, accidentele cu substanţe chimice şi 

radiaţiile. Pe baza informaţiilor colectate cu privire la starea actuală a Kozlodui NPP şi a 

riscurilor non radioactive asociate cu propunerea de investiţie se poate presupune că 

funcţionarea NRRAW pe o perioadă de 50 de ani nu va avea un impact negativ asupra 

populaţiei pe o rază de 100 km în jurul staţiei.  

Nu se preconizează impacturi sociale semnificative.  

Pe parcursul închiderii  

Nu se preconizează niciun impact radioactiv asupra populaţiei din afara NPP pe durata 

dezafectării NRRAW, după cum nu vor exista nici excavări pentru obţinerea de agregaţi, nici 

activităţi legate de traficul camioanelor, dacă acestea nu pătrund în zona de 3 km. Impactul negativ 

este asociat cu acţionarea utilajelor cu gabarit depăşit folosite în construcţii, iar cantităţile mari de 

deşeuri provenite din construcţii vor fi transportate la 3 km distanţă de Kozlodui NPP, acolo unde 

sunt depozitate deşeurile.  

Nu se preconizează că închiderea NRRAW va avea un impact negativ asupra populaţiei 

celei mai apropiate zone rezidenţiale (oraşul Kozlodui), a satului Harletz şi a populaţiei aflate 

pe o rază de 30 km în jurul staţiei.  

'Referitor la radiaţii  

Pe parcursul funcţionării  

Principala funcţie a sistemelor şi instalaţiilor NRRAW constă în izolarea şi stocarea în 

siguranţă a RAW pe durata întregii perioade a proiectului. Impactul unei posibile iradieri asupra 

populaţiei este reprezentat de doza individuală din ansamblul de riscuri (de importanţă maximă).  

Limitele de expunere a populaţiei în conformitate cu BRPS-2004 sunt următoarele:  

Doza anuală efectivă este de 1 mSv. Poate fi permisă o expunere peste limitele admise numai 

în circumstanţe speciale, însă doza medie efectivă pentru 5 ani consecutivi nu trebuie să depăşească 

1 mSv.  

Limitele dozelor anuale echivalente, în conformitate cu limitele efective menţionate la 

alineatele 1 şi 2 sunt următoarele:  

 

2

, 

indiferent de zona iradiată).  

Ordonanţa privind siguranţa pe durata manipulării RAW stabileşte un nivel şi mai redus al 

dozei individuale anuale efective pentru segmentul critic de populaţie în timpul funcţionării normale 

a NRRAW, cu o valoare de 0,3 mSv pe an calendaristic.  

Efectele posibile ale radiaţiilor ionizante asupra populaţiei aflate în vecinătatea Kozlodui 

NPP sunt analizate şi discutate în cazul următor.   

Se foloseşte o metodologie foarte cunoscută la nivel mondial pentru cuantificarea acestor 

impacte, pe baza recomandărilor US EPA (Agenţia pentru Protecţia Mediului din Statele Unite ale 
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Americii). Metodologia include patru paşi:  

1.  Identificarea pericolelor  

2.  Evaluarea relaţiei doză-răspuns  

3.  Evaluarea expunerii  

4.  Caracterizarea riscurilor  

 

Identificarea pericolelor  
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Coletele cu RAW vor fi depozitate în containere sigilate amplasate în tunele care previn 

scurgerile în mediul înconjurător, asigură protecţie adecvată împotriva radiaţiilor gamma-beta şi 

elimină în totalitate, în mod natural, radiaţiile alpha emanate în afara coletului.  

Se consideră că impacturile cauzate de eliminarea deşeurilor gazoase, sub formă de particule, 

lichide şi solide în urma activităţilor de încărcare şi a activităţilor desfăşurate în NRRAW sunt nule.  

Aşadar, expunerea externă de la coletele cu RAW în timpul transportului până la NRRAW şi 

posibilele influenţe externe pe durata depozitării acestora în NRRAW în cazul în care se impun 

reparaţii, sunt considerate ca fiind singurii factori de risc pentru sănătate.   

Referitor la impactul asupra sănătăţii, situaţia în cauză se referă la o expunere pe termen lung 

(chiar pe întreaga durată de viaţă) la doze foarte scăzute de radiaţii care sunt imposibil de măsurat. 

Expunerea populaţiei la radiaţii se încadrează în nivelele prevăzute în condiţii de funcţionare 

normală, nivele mult mai scăzute decât acolo unde se preconizează apariţia efectelor deterministice.   

Evaluarea doză-răspuns  

În timpul expunerii la radiaţii ionizante, evaluarea riscurilor asupra sănătăţii se bazează pe 

înţelegerea relaţiei doză-efect. Doza efectivă reprezintă o măsură a acestui efect. În conformitate cu 

accepţiunile moderne, impactul expunerii la radiaţii are un efect probabilistic (stocastic). Acest lucru 

presupune că odată cu mărirea dozei, creşte probabilitatea apariţiei efectelor stocastice, ca de 

exemplu cancerul, dar nu presupune şi amplificarea consecinţelor. Acest efect este evidenţiat prin 

mai multe cazuri din rândul populaţiei, în raport cu întreaga populaţie (spre exemplu, numărul de 

cazuri la un milion).  

Comisia Internaţională Privind Protecţia Radiologică (ICPR) a prezentat un model liniar 

internaţional cu privire la efectele radiaţiilor ionizante în 1991, care după publicare a fost aprobat şi 

de către alte instituţii (WHO, IAEA). Acest concept reiese din ideea conform căreia o doză de 

radiaţii (chiar şi una minimă) are efect cancerigen, iar raportul dintre doză şi numărul de cazuri este 

(pentru categoria de doze reduse) liniar. În prezent, toate reglementările, toţi coeficienţii de risc şi 

toate limitele se bazează pe acest model. Cele mai recente recomandări ale ICRP în 2007 adoptă 

limitele principale ale dozelor şi modelul liniar internaţional.  

Principala problemă cu valorile limitelor este reprezentată de acceptarea socială a riscului. 

Sursele internaţionale prevăd drept limită acceptabilă apariţia anuală a unui caz la 1.000.000 

locuitori (10
-6

). Aceasta este valoarea teoretică, care din punct de vedere practic, este neglijabilă. De 

exemplu, în Europa, o persoană din patru sau una din cinci moare de cancer. În ciuda acestui criteriu 

rigid, valoarea de 10
-6

 este folosită în continuare în cadrul analizei 

ICRP a recomandat un coeficient nominal de risc, conform probabilităţii apariţiei decesului 

în cazul tuturor tipurilor de cancer cauzate de expunerea populaţiei la radiaţii P=0.05; spre exemplu, 

dacă 100 de oameni sunt iradiaţi cu 1,5 Sv , înseamnă că au dezvoltat o formă letală de cancer. 

Trebuie avut în vedere faptul că o doză de 1 Sv reprezintă o valoare foarte mare, foarte greu de 

înregistrat, chiar şi pentru un lucrător care îşi petrece o treime din activitatea profesională într-o 

centrală nucleară.  

Un al doilea efect al radiaţiei ionizante este reprezentat de impactul asupra materialului 

genetic şi implicit, asupra copiilor. Aceste efecte apar în cazul dozelor foarte mari, acest lucru fiind 

complet exclus în cazul NRRAW.  
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Evaluarea expunerii  

Unul din criteriile importante de acceptare a containerelor de depozitare din beton armat în 

NRRAW este puterea dozei echivalente de radiaţii gamma la o anumită distanţă. Restricţia pe 

suprafaţa fiecărui container este 2mSv / h. Puterea maximă reală a dozei echivalente din rapoartele 

anuale ale SPRAW-Kozlodui este mai mică de 1mSv / h. Este evident că, în temeiul legii, prin 

diminuarea puterii dozei gamma echivalente cu pătratul distanţei,  doza calculată echivalentă pentru 

cea mai apropiată zonă rezidenţială, şi anume oraşul Kozlodui, care se află la aproximativ 3.500 m, 

devine practic nulă. Astfel, toate estimările, indiferent de perioadă, vor fi egale cu zero. Prin urmare, 

expunerea umană la radiaţii este inexistentă.  

Caracterizarea riscurilor  
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Având în vedere raportul doză-răspuns în conformitate cu ICRP (1 Sv => P=0.05, spre 

exemplu, 1 μSv => P=5х10
-8

) rezultă că riscul asupra unui locuitor din oraşul Kozlodui pe durata 

vieţii este 

≈0 μSv x 5х10
-8 

μSv
-1

 = 0  

exemplu: riscul estimat este aproape inexistent, aflându-se cu mult sub limitele acceptate la 

nivel internaţional (10
-6

). Estimarea realizată prin această metodă reprezintă numai o abordare a 

evaluării riscului asupra populaţiei.  

Se pot folosi drept exemplu rezultatele monitorizării mediului locuit din apropierea satelor 

PRRAW-Novi Han (satele Novi Han, Krushovitsa şi Gabra). Aceste rezultate indică, pentru perioada 

de aproape 45 de ani de funcţionare a depozitului, că valorile principalilor parametri de mediu sunt 

incluse în statutul radiologic normal al ţării. Pe durata măsurătorilor efectuate de Agenţia Executivă 

de Mediu, MEW, Apărarea Civilă şi alte agenţii, aceste valori nu au depăşit 0,2 μSv. (de la 0,11 la 

0,19 μSv). Câmpul natural de radiaţii din regiunea NPRAW se încadrează în limite normale, 

existând zone cu roci magmatice, precum Munţii Lozen. Riscul radiologic de mediu asupra 

populaţiei din oraşele din apropiere este mult mai redus decât cel determinat de limita admisă cu 

privire la doza efectivă anuală pentru fiecare membru al populaţiei - 1 μSv / a. Aceasta din urmă este 

estimată la 6.0.10-5/a-1 pentru efectele cancerigene şi  1.3.10-5/a-1 pentru efectele genetice, raportat 

la un total acceptabil de 7.3.10-5/a-1. Riscul real de radiaţii asupra populaţiei este mai apropiat de 

cel rezultat din doza anuală efectivă de 0,1 μSv / a, care prin urmare are valoarea de 7.3.10-6/a-1 şi 

este, în mare măsură, considerat a fi neglijabil.  

CONCLUZIE  

Astfel, încărcătura de radiaţii preconizată nu va depăşi câmpul natural de aproximativ  

0,1 μSv/h, riscul  asupra sănătăţii populaţiei din zona rezidenţială cea mai apropiată (oraşul 

Kozlodui) şi satul Hurlets în timpul funcţionării normale a NRRAW fiind neglijabil. Nu se 

prevede niciun tip de impact asupra populaţiei pe o rază de 30 kilometri în jurul Kozlodui 

NPP.  

Nu se preconizează că închiderea NRRAW va avea un impact negativ asupra populaţiei 

celei mai apropiate zone rezidenţiale (oraşul Kozlodui), a satului Hurlets şi a populaţiei aflate 

pe o rază de 30 km în jurul Kozlodui NPP.  

Referitor la aspectul social  

Principala valoare socială care rezultă din construcţia şi funcţionarea NRRAW este legată 

direct de construcţia acestuia. Prin urmare, va fi construit un depozit naţional, îndeplinind toate 

reglementările (naţionale şi internaţionale)- unul care nu a mai existat până în prezent pe teritoriul 

ţării. Astfel, se vor respecta angajamentele Bulgariei faţă de UE. Acest aspect constituie de fapt 

dimensiunea politică a proiectului.  

În timpul lucrărilor de construcţie, firmele de construcţii având calificarea necesară vor 

utiliza până la 75 de persoane, în funcţie de sarcină, aspect care nu se extinde la scară largă şi este 

limitat. Acest lucru va conduce la crearea unor locuri de muncă temporare.  

Numărul mediu de lucrători şi angajaţi ai Contractorului CMP va fi de aproximativ 55 

oameni. În plus, vor mai exista 7 reprezentanţi ai investitorului, proiectantul şi persoana care 
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supervizează construcţia. Numărul maxim de lucrători şi angajaţi de pe şantier nu va depăşi 75 de 

persoane.  

Prin construirea şi funcţionarea ulterioară a NRRAW se vor crea 64 de locuri de muncă, 

preconizându-se un impact social pozitiv. Cu toate acestea, numărul de locuri de muncă nu va fi 

însemnat, ceea ce înseamnă că efectul pozitiv la nivelul ocupării forţei de muncă va fi relativ redus, 

după cum s-a menţionat în referinţele citate. În plus, trebuie avut în vedere că este importantă crearea 

acestor locuri de muncă în cadrul municipalităţii pentru ca zona rezidenţială să fie în continuare 

atractivă. În timpul funcţionării, va exista personal calificat, alcătuit aproape în întregime din 

specialişti care lucrează în prezent la NPP, dar care vor trebui reîncadraţi datorită naturii 

profesionale specifice. Acesta este un efect social semnificativ al proiectului, întrucât se leagă de 

ideea de învăţare continuă. Se pot furniza cursuri pentru tinerii care vor înlocui personalul, de 

instruire pentru fizicieni şi alte instrumente specifice acestei activităţi- managementul deşeurilor 

radioactive.  

Un alt eveniment din viitorul îndepărtat în ceea ce priveşte impactul social al proiectului 

(efectul) poate fi vizat prin relocarea deşeurilor radioactive medicale depozitate din PRRAW Novi 

Khan către NRRAW. Depozitarea în siguranţă a acestor deşeuri va asigura continuarea desfăşurării 

activităţilor specifice şi procedurilor medicale ce pot fi descrise cu uşurinţă ca având un impact 

social pozitiv şi de durată.  
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Natura proprietăţii
1

 descrise în documentul menţionat mai sus indică faptul că mutarea 

oamenilor fără voia acestora nu este posibilă, având în vedere faptul că zona de implementare a 

proiectului de investiţie (aproximativ 36 ha) se află în proprietatea statului/municipalităţii. Acest 

aspect, deşi poate părea irelevant pentru proiect din cauza cadrului legal, este foarte important, fiind 

unul dintre criteriile de bază pentru pregătirea evaluării impactului social.  

Efectele economice sunt, de obicei, asociate cu raportarea impactului asupra factorilor 

precum şomajul, impozitele, modificările cu privire la preţurile proprietăţilor şi pot influenţa 

preţurile terenurilor din cauza apropierii de depozit. Efectul asupra nivelului ocupării forţei de 

muncă este relativ şi neglijabil din punct de vedere cantitativ. Efectele sociale ale creării locurilor de 

muncă şi reorganizării profesionale (acolo unde este necesar) a personalului nu trebuie, însă, 

subestimate. Construirea NRRAW va fi gândită drept prelungire a existenţei NPP şi se va lega astfel 

de principala ramură a economiei locale. Astfel, asigurarea unui loc de muncă pentru un anumit 

număr de lucrători se va ridica la nivelul aşteptărilor acestora în vederea dezvoltării oraşului.  

Potrivit Programului de Dezvoltare Municipală pentru turism pentru perioada 2008-2011, 

principalele strategii de dezvoltare în sectorul turismului sunt legate de complexul istoric"Botev 

put", de traseul turistic naţional "Pe urmele lui Botev- Kozlodui-Okolchitsa", alte câteva situri 

culturale precum Biserica Sf. Treime din Kozlodui, Biserica St.Voznesenie din satul Butan, 

"Monumentul comemorativ Hristo Botev - 1879" de la Kozlodui, ruinele romane "Augusta" sau de 

posibilitatea de dezvoltare a turismului acvatic asociată cu fluviul Dunărea, de evenimente sportive 

şi de echitaţie din satul Butan, precum ecoturismul asociat cu zonele cu umiditate ridicată de-a 

lungul Dunării. Scopul acestui tip de turism va fi local, cuprinzând în principal activităţi 

recreaţionale pentru locuitorii din regiune, fiind puţin probabil să reprezinte o sursă de dezvoltare. 

Acest aspect nu este de neglijat, întrucât presupune crearea unor condiţii calitative de viaţă. Cu toate 

acestea, trebuie remarcat faptul că existenţa NPP şi construcţia NRRAW ar putea avea un impact 

negativ asupra acestor programe din cauza aversiunii generale faţă de energia nucleară şi de 

radiaţiile aferente şi a viziunii deja menţionate asupra deşeurilor, fiind posibil ca proiectul să aibă un 

impact negativ asupra acestui sector economic. Pe de altă parte, trebuie menţionată oportunitatea 

dezvoltării strategiei de turism regional care poate avea un obiectiv mai amplu, şi anume orientarea 

către o ramură a turismului numită turism industrial.  

Măsuri:  

participării lor la procesul de luare a deciziilor şi expertizei lor pe probleme de 

dezvoltare durabilă şi protecţia mediului şi de securitate pentru generaţiile viitoare.  

- gestiunea deşeurilor 

radioactive 

4.3.2.3 Referitor la aer şi atmosferă pe durata funcţionării şi închiderii  

Referitor la aspectul non radioactiv [221]  

Pe parcursul funcţionării  

În timpul funcţionării, vor exista emisii de la ICE provenind de la camioanele de cimentare, 

dar având în vedere că traseul, dimensiunea şi tipul acestora nu sunt menţionate în proiect, efectul 

acestora asupra mediului înconjurător nu poate fi evaluat.   



Traducere din limba engleză în limba română conform copiei 

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI DIN CADRUL PROPUNERII DE 

INVESTIŢII PENTRU CONSTRUIREA UNUI DEPOZIT NAŢIONAL DE DEŞEURI SLAB ŞI MEDIU RADIOACTIVE- 

NRRAW  

  Partea IV p. 82 

 

 

Pe parcursul dezafectării  

Concentraţii anuale  

Surse zonale  

Au fost studiate particule fine (FDP10) din aer, din jurul sitului şi din zonele populate, în 

vederea descrierii impactului emisiilor de particule rezultate din activitatea de reamenajare a 

terenului de depozitare pentru deşeuri de 102 843m
2

.  

În conformitate cu Ordonanţa nr. 12/2010 [17], rata medie anuală (AYR) pentru FDP10 este 

de 0,04mg/m
3

,. Valorile limită ale limitelor medii anuale (TLV) în vederea protejării sănătăţii umane 

sunt de 0,02mg/m
3

. Zona delimitată cu roşu /  /) arată o concentraţie de 0,02mg/m
3

 , iar zona 

delimitată cu roz / / _0,01 mg/m
3

.  

1

 NRRAW se află în zona de protecţie împotriva radiaţiilor a Kozlodui NPP şi astfel nimeni nu 

locuieşte în regiune, terenul aflându-se în proprietatea statului.  

 
Figura 4.3-3 Contaminarea medie anuală cu FDP10 în etapa de închidere 

Zona delimitată cu roz din figură/ / indică o concentraţie aflată peste limitele TLV. 

Concentraţia maximă obţinută a fost de 0,0255mg/m
3

, chiar în zona terenului pentru depozitarea 

deşeurilor(/ /). În orice caz, lucrătorii trebuie să poarte echipament individual de protecţie.  

Impactul emisiilor de praf rezultate în urma operaţiunilor de reamenajare a zonei depozitului 

este neglijabil.  

Se recomandă menţinerea umidităţii în spaţiul de lucru pe durata lunilor aride de vară şi 

toamnă, ceea ce diminuează în procent de 80 % apariţia prafului în ambele locaţii (terenul pentru 
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depozitarea deşeurilor şi depozitul în sine).  

Surse lineare  

Drumul către terenul pe care sunt depozitate deşeurile  

Estimările poluării de la ICE rezultate din traficul rutier în straturile atmosferice se 

calculează folosind modelul matematic numit TRAFFIC ORACLE   

Poluarea este proiectată în 20 de etape în timpul schimbărilor şi emisiilor. Valorile maxime 

anuale ale concentraţiei surselor liniare sunt surprinse înTabelul 4.3.8  

 

(1) Standard recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii  

* Ordonanţa nr.12/2010. – Standarde pentru dioxid, dioxid de azot, particule fine de praf şi plumb în 

aerul ambiental.[17]  

În conformitate cu ordonanţa nr. 9/1999 [17]  

 
Tabelul 4.3.8. Concentraţiile anuale ale surselor liniare  

 
Concentraţii maxime anuale AAR [mg/m3] 

TLV în medie 

pe an. [mg/m3]  
NOX  SO2  CO   FDP10  C6H6  CO2 

0.04*  0.05 (1)  niciuna*  0.02*  0.005*  niciuna 

0.026*  0.008*  niciuna**  0.01*  0.002*  niciuna 

Cmax[mg/m3] 
0.00002053  0.00000015  0.00002932  0.00000176  0.00000009  0.0049  
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dioxidul de azot (NОx) este de 0,04mg/m
3

, care va intra 

în vigoare în 2010. Valoarea limită a limitei medii anuale (TLV) în vederea protejării 

sănătăţii umane este de 65 % din MAC sau 0,026 mg/m
3

, iar TLV pentru ecosisteme 

(0,0195 mg/m
3

)  

oxid de sulf (SОx) este zero. (Valoarea standard recomandată de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii (WHO) este de 0,05mg/m
3

). TLV medie anuală pentru ecosisteme 

este 0,008mg/m
3

;  

FDP10 este 0,04mg/m
3

,. Valorile de limită ale limitelor medii anuale (TLV) 

în vederea protejării sănătăţii umane sunt de 0,02 mg/m
3

.  

benzen (C6H6) este 0,005mg/m
3

,. Valoarea de limită ale limitelor medii 

anuale (TLV) în vederea protejării sănătăţii umane este de 40%/m
3

;  

tru monoxidulde carbon (CО) este nulă.  

Conform Tabelului 5.2.1.3-1 niciun poluant nu depăşeşte standardele anuale.   

Prin urmare, în ceea ce priveşte aspectul anual (de lungă durată) pe parcursul închiderii, nu se 

va genera niciun impact de la:  

lele fine de praf de la sursele zonale sau cu un nivel foarte redus al impactului.  

depozitare a deşeurilor   

Concentraţii maxime admise  

O caracteristică importantă este contaminarea maximă posibilă, care poate fi obţinută din 

surse de la faţa locului, fiind definită cantitatea de poluare maximă şi condiţiile meteorologice în 

care aceasta apare. Acesta este singurul indicativ de poluare care se poate obţine în cazul în care nu 

există informaţii meteorologice pentru o anumită regiune. Prin modificarea parametrilor 

meteorologici- viteza vântului pentru fiecare dintre cele 8 direcţii standard şi clasa de stabilitate (A - 

instabilitate puternică, B - instabilitate moderată, C - volatilitate scăzută, D - stratificare neutră, E - 

durabilitate slabă şi F - rezistenţă moderată) se obţine câmpul de poluare pentru a determina în mod 

relevant valoarea maximă în cadrul parametrilor meteorologici şi direcţia vântului.  

Surse de suprafaţă  

Condiţiile meteorologice cele mai nefavorabile sunt reprezentate de vânturile care bat din 

nord cu o viteză de 2,5 m/s, clasa de stabilitate F. În aceste condiţii, din cauza turbulenţelor slabe în 

plan vertical, vitezei gravitaţionale de depunere (0,05 m/s) şi nivelului scăzut de emisii, nu se va 

produce răspândirea poluanţilor. Concentraţia maximă rezultată constatată în urma proiectării este de 

0,318 mg/m
3

, având o valoare inferioară celei de 0,5 mg/m
3

.  

Surse lineare  

Printre condiţiile cele mai nefavorabile se numără vânturile din sud, care bat cu o viteză de 

2,5 m / clasa de rezistenţă F. În aceste condiţii, datorită turbulenţei scăzute în direcţie verticală, 

răspândirea poluanţilor este îndepărtată de sursă, însă, dat fiind faptul că sursele sunt reci şi joase, 
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distanţa faţă de drum este mică.  

Aceste condiţii intervin după-amiaza târziu, după apusul soarelui. Datele referitoare la 

concentraţiile maxime pentru diferiţii poluanţi sunt prezentate în  Tabelul 4.3.9.  

 

* Ordonanţa nr.12/2010 cu privire la Standardele pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot, 

particulele fine de praf şi plumb în aerul ambiental. [17] ** Ordonanţa nr. 14/1997 cu privire la 

Standardele pentru substanţele periculoase  din aerul ambiental în zonele populate. [16]  

Tabelul 4.3.9. Concentraţiile maxime admise ale surselor liniare în vânturile de nord-est.  

 
Concentraţii maxime   

viteză direcţie clasă 

de stabilitate AAR 

[mg/m3] TLV 

[mg/m3] 

 

2,5 

m/s; 

0°; Е 

NOX  SO2  CO  Praf  C6H6 NH3 

0.2*  0.35*  10**  0.5***  niciuna **  0.25***  

0.1*  0.05*  5**  niciuna **  niciuna **  niciuna *** 

Cmax[mg/m3]  

0.005666  0.000042  0.008095  0.000486  0.000024 0.000003 
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În conformitate cu Ordonanţa nr. 9/1999 [17]:  

dioxidul de azot (NОx) este de 0,2 mg/m
3

şi va intra în 

vigoare începând cu anul 2010. Limita medie cea mai joasă înregistrată odată la o oră 

(LAT) în vederea protejării sănătăţii umane este 0,1 mg/m
3

;  

oxizii de sulf (SОx) este de 0,35mg/m
3

, iar limita medie cea mai joasă 

înregistrată odată la o oră în vederea protejării sănătăţii umane este de 0,05 mg/m
3

;  

 

benzen (C6H6) nu există;  

monoxid de carbon  (CО) este de10mg/m
3

, iar 

AHR (media pentru opt ore) celei mai joase limite înregistrate este de 5 mg/m
3

.  

În conformitate cu Ordonanţa nr. 14/1997 [19]:  

praful 

obişnuiteste 0,5 mg/m
3

.  

a maximă admisă în ceea ce priveşte valoarea de limită(TLV) pentru amoniu 

(NH3) este  

0,25 mg/m
3

.  

După cum se poate observa în tabel, nu sunt depăşite valorile pentru niciunul dintre poluanţi.   

Astfel, pe parcursul închiderii staţiei pe termen scurt,nu se preconizeazăniciun impact 

asupra calităţii aerului din jurul staţiei în ceea ce priveşte poluanţii pentru ambele situri 

(terenul pentru depozitarea deşeurilor şi depozitul)  

4.3.2.4 Cu privire la apă, atât pe parcursul funcţionării normale, cât şi al închiderii  

■ Asupra apei de suprafaţă Referitor la non-iradiere  

În timpul funcţionării, dezafectării şi controlului instituţional  

Având în vedere consumul redus de apă potabilă (0,6 l/s), putem concluziona că 

impactul asupra consumului total de apă la Kozlodui NPP şi surselor de apă ale NPP va fi 

neglijabil. (S-au prevăzut 0,6 l/s de apă, întrucât aceasta este valoarea negativă cea mai puternică, 

corespunzând capacităţii maxime de consum de apă a sistemului şi nu de consum real). Apa potabilă 

pentru operaţiunile NHRAO sva fi îmbuteliată, neexistând aşadar niciun impact suplimentar cu 

privire la folosirea apei în NHRAO.  

Apa reziduală menajeră cu conţinut de materii fecale provenind de la toaletele şi băile 

folosite de către personal nu are niciun impact referitor la iradiere. În ceea ce priveşte aspectul non-

radioactiv, trebuie menţionat faptul că fluxul de ape reziduale nu va reprezenta nicio problemă nici 

pentru sistemul de depozitare de la Kozlodui NPP, nici pentru instalaţiile de tratare ale staţiei, dacă 

funcţionează cum ar trebui. Apele reziduale generate nu vor afecta calitatea apei din bazinele 

înconjurătoare.  

Apa de ploaie are doar un impact non radioactiv. Acesta va fi evaluat drept neglijabil. Nu vor 
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exista efecte secundare sau cumulative. Acestea vor fi temporare (doar atunci când plouă) sau pe 

termen lung. Nu sunt ireversibile, având în vedere că apa va ajunge ulterior în captator, alături de 

apele reziduale purificate. Apa de ploaie are un impact neglijabil, atât asupra calităţii apei din 

bazinele înconjurătoare, cât şi asupra revitalizării resurselor de apă.  

Drenarea apelor reziduale contaminate se poate produce periodic în cantităţi mici. Se va 

atinge un anumit volum, în conformitate cu reglementările, supunându-se verificării poluanţilor 

specifici ce urmează a fi transportaţi, precum şi cu reglementările emise de Kozlodui NPP cu privire 

la eliminare.   

Nu se preconizează niciun impact termic asupra fluviului Dunărea.  
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Pe parcursul închiderii  

Pe parcursul închiderii, nu se preconizează niciun impact asupra apelor de suprafaţă.  

Aspecte referitoare la radiaţii[190]  

 Apele reziduale rezultate de la duşurile şi bazinele cu apă pot avea un impact asupra 

mediului dacă apa este contaminată. Astfel, acest flux de apă trebuie depozitat în rezervoare şi abia 

după verificările corespunzătoare va putea fi eliberat în sistemele de canalizare ale Kozlodui NPP 

sau colectat în rezervoare în funcţie de tipul de contaminare şi direcţionat către staţiile specializate 

de tratare a apelor reziduale contaminate de la Kozlodui NPP (sisteme evaporative şi altele). Aceste 

instalaţii reprezintă un element de gestiune a RAW, purificând apele contaminate cu substanţe 

radioactive, înainte ca acestea să ajungă în fluviul Dunărea. Acest proces este reglementat de NRA.  

Estimări cu privire la migrarea radionuclizilor în suprafeţele subterane [421]  

În conformitate cu practica internaţională, evaluarea preliminară a siguranţei se bazează pe 

un scenariu normal de evoluţie. În cadrul acestuia, se iau în considerare cele mai probabile direcţii 

ale unui posibil impact radioactiv. În cazul general al depozitului aflat la nivelul solului, aceste 

direcţii sunt relaţionate cu migrarea radionuclizilor dincolo de barierele impuse de sistemele 

electronice, în straturile de profunzime ale geosferei.  

Pentru o anumită perioadă de timp (acordată de obicei pentru controale instituţionale), aceste 

bariere îşi menţin pe deplin integritatea şi parametrii de proiectare, migrarea de radionuclizi  

bazându-se exclusiv pe difuzia moleculară, care, prin natura sa, este un proces foarte lent. Difuzia 

lentă şi proprietăţile excelente de absorbţie ale barierelor inginereşti au dus la crearea în principal de 

materiale pe bază de ciment (beton, etc) pentru a se asigura limitarea pe termen lung a migrării 

radionuclizilor de la sistemul de depozitare. Cu toate acestea, distrugerea treptată a acestor bariere, 

inclusiv degradarea fizică a betonului din containerele de depozitare vor permite pătrunderea 

umezelii la deşeuri şi difuzarea, respectiv infiltrarea mai rapidă a radionuclizilor în spaţiul subteran 

înconjurător. După depăşirea principalei bariere geologice (zona de aerare), radionuclizii pot ajunge 

în apa subterană, unde dezvoltarea lor poate fi accelerată cu uşurinţă ca rezultat al fluxului 

hidrodinamic.  

Migrarea elementelor şi substanţelor chimice în mediul terestru este complexă şi reprezintă 

un proces multifactorial. Se realizează, de obicei, prin procese hidrodinamice şi fiziochimice 

combinate. Procesul este mai complex, având în vedere că migrarea este însoţită de descompunerea 

radioactivă a radionuclizilor.   

Estimările au fost realizate pentru următorii opt radionuclizi: Cs
137

, Sr
90

, Ni
63

, Am
241

, Nb
94

, 

Pu
239

, C
14

şi I
129

.  

Aceşti radionuclizi oferă o imagine de ansamblu cu privire la o posibilă difuzie a 

radionuclizilor din RRAW îngropate în straturile de adâncime ale solului şi în apele subterane. 

Motivele care au condus la efectuarea alegerii sunt următoarele:  

-137 şi Stronţiu-90 sunt unele dintre principalele elemente din componenţa deşeurilor 

care sunt prezente în mod "necesar" în estimările posibilei difuzii a radionuclizilor dinspre 

NPP şi NRRAW.  

-129 şi Carbon-14 se numără printre cei mai des întâlniţi (mobili) radionuclizi datorită 

duratei prelungite de viaţă (în special, iodul) şi capacităţii de absorbţie foarte reduse 
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(reţinere scăzută) în roci naturale şi soluri. Aceştia sunt răspândiţi cu precădere în 

straturile de adâncime ale solului.  

-241, Niobiu-94 şi Plutoniu-239 au de asemenea o durată de viaţă prelungită, însă 

se caracterizează prin capacitatea foarte ridicată de absorbţie în sol (în special, americiul), 

astfel că sunt distribuiţi în mod continuu, dar lent în sol (spre deosebire de iod şi carbon).  

-63 ocupă o poziţie intermediară în termeni de longevitate şi capacitate de absorbţie 

în materiale naturale. Acesta (alături de cesiu şi stronţiu) prezintă un aşa-numit 

"comportament mediu" al izotopilor în depozit.  

Toate estimările se încadrează în lista cu recomandări oferită de IAEA pentru ilustrarea 

radionuclizilor în vederea evaluării siguranţei în cazul depozitelor de la suprafaţa solului. Tabelul 

4.3.10 indică parametrii de bază în cazul a şapte radionuclizi importanţi incluşi în efectuarea 

estimărilor.  
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Intervale de timp de la 30.000 la 100.000 de ani au fost folosite pentru diferite modele 

opţionale de calcul (estimări). Durata optimă este determinată prin mobilitatea radionuclidului în 

discuţie, respectiv prin capacitatea acestuia de absorbţie (retenţie) în cea de-a doua jumătate a 

timpului de înjumătăţire. Aşadar, perioada estimată pentru Cs
137

, Sr
90

şi Ni
63

este de 30.000 de ani, 

pentru Am 
241

 este de 33.000 de ani, pentru I
129

de 45.000 de ani, pentru C
14

de 50.000 de ani, pentru 

Nb
94

 şi Pu
239

este de 100.000 de ani.  

Tabelul 4.3.10 Parametrii de bază pentru cei opt radionuclizi principali care 

 stau la baza estimărilor migrării în sol în timpul funcţionării 

Radionuclidul  

Timpul de 

înjumătăţire 

T1/2  

Factorul de 

dezintegrar

e γ  

Activitate

a în 1 

RCC  

Activitatea 

totală 

estimată în 

depozit  

Coeficientul de 

distribuţie, Kd 

(pentru beton)  

Factorul 

de 

dezintegra

re R  

Activitatea 

în sursă  

a  d-1  Bq  Bq  m3/kg  - Bq/m3  

1  2  3  4  5  6  7  8  

137Cs  3,01E+01  6,29E-05  8,12E+09  1,40E+14  3,00E-03  42.25  1,50E+08  

90Sr  2,90E+01  6,29E-05  1,97E+07  3,40E+11  1,80E-03  25.75  5,97E+07  

63Ni  1,00E+02  1,90E-05  2,50E+08  4,40E+11  1,23E-01  1692.25  1,18E+05  

241Am  4,32E+02  4,39E-06  7,54E+05  1,30E+10  6,4E00  88001.00  6,68E+00  

94Nb  2,00E+04  9,49E-08  1,91E+05  3,30E+09  3,5E-02  482.25  3,09E+02  

239Pu  2,41E+04  7,87E-08  5,04E+05  8,70E+09  4,3E-00  59126.00  6,65E+00  

129I  1,57E+07  1,22E-10  4,99E+03  8,60E+07  6,4E-02  881.00  4,41E+00  

14C  5,73E+03  3,31E-07  1,57E+08  2,70E+12  10,00E00  137501.00  8,88E+02  

 

 

Rezultatele arată că:  

Cs
137

, Sr
90

, Ni
63

 şi Am
241

) reprezintă 

rezultatul proceselor continue de dezintegrare naturală şi absorbţie care le diminuează 

activitatea până la atingerea unor valori negative în straturile de adâncime ale solului. În 

practică, cea mai contaminată zonă se află la o adâncime de 3-4 m sub fundaţia 

depozitului, cum ar fi degradarea în limitele barierelor. Activitatea maximă se desfăşoară 

la o adâncime de 21 m sub depozit, ca de exemplu puţin peste nivelul pânzei freatice, 

pentru Cs
137

, Sr
90

 şi Ni
63

 fiind între 10
-41

 şi 10
-49

 Bq/m
3

, iar pentru Am
241

 este 10
-69

 Bq/m
3

 

(consultaţi tabelul. 3.4). Aceasta înseamnă că aceşti izotopi se infiltrează şi degradează în 

totalitate zona nesaturată, ceea ce duce la ideea că nu se vor răspândi şi cu atât mai puţin 

nu vor reprezenta niciun fel de pericol.  

 Nb
94

 şi Pu
239

 este uşor diferit. Zona 

contaminată, chiar după o perioadă foarte îndelungată, acoperă o suprafaţă de 5-6 m sub 

depozit. Activitatea maximă în zonă este atinsă după zeci de mii de ani. Activitatea 

rămâne redusă, fără a atinge cote maxime, la adâncimi mai mari, departe de depozit, 

pentru o perioadă estimată de 100.000 de ani. La finalul perioadei estimate, activităţile vor 

fi extrem de scăzute (între 10
-9

 şi 10
-12

 Bq/m
3

), făcând total inutilă calcularea distribuţiei 

de Nb
94

 şi Pu
239

 în zona saturată.  

129

I şi 
14

C reprezintă cazuri mai speciale. Primul este extrem de stabil (timpul de 

înjumătăţire 
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este de 15,7 milioane de ani), însă în acelaşi timp, este reţinut cu greu de filtrele din 

mediu. Celălalt, indiferent de timpul de înjumătăţire mai scăzut, este, de asemenea, 

aproape imposibil de absorbit. Timpul de trecere al primelor procente din cei doi izotopi în 

zona de aerare este de aproximativ 1.900-2.000 de ani, atunci când activitatea I
129

 şi C
14

 

atinge un nivel detectabil în pânza freatică, însă are o valoare foarte scăzută de 0,01 şi, 

respectiv de 1,0 Bq/m
3

. Activitatea lor maximă, aflată la limita între zona saturată şi cea 

nesaturată, desfăşurată după 5.810 ani pentru I
129

 şi după 6.010 ani pentru C
14

, este la fel 

cu cea din depozit. Aşadar, doar pentru aceşti doi izotopi se efectuează o estimare a 

răspândirii în pânza freatică.  

Estimarea unei posibile migrări a radionuclizilor în pânza freatică în apropiere de situl 

"Radiana" pentru tipul de RRAW a fost efectuată cu ajutorul unei simulări matematice 

tridimensionale (3D) a condiţiilor de transmitere de substanţe. În acest sens, au fost dezvoltate două 

modele 3D principale: un model de filtrare şi un model de migrare.  

Doar izotopii I
129

 şi C
14

 sunt prezenţi în pânza freatică din cauza timpului de înjumătăţire mai 

îndelungat, deşi se admite în mod convenţional faptul că sunt practic imposibil de absorbit. Nu s-au 

efectuat evaluări în studiul menţionat în ceea ce priveşte migraţia altor radionuclizi în mediul saturat, 

întrucât estimările realizate referitor la migrarea dincolo de barierele inginereşti în straturile de 

adâncime ale solului indică adesea că majoritatea sunt reţinuţi în această zonă, iar Nb
94

 şi Pu
239

 ajung 

în pânza freatică, dar după o perioadă de timp foarte lungă (mai mare de 100.000 de ani!), având o 

activitate foarte lentă.  
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Rezultatele modelului de migrare care reprezintă o estimare a migrării I
129

 şi C
14

 în pânza 

freatică au fost calculate în trei momente- 100, 250 şi 500 de ani după ce s-au infiltrat în acvifer. 

Aceste momente sunt precedate de o perioadă îndelungată de câteva mii de ani când I
129

 şi C
14

 ajung 

în zona de aerare (plus perioada iniţială de 300 de ani de control instituţional). Astfel, rezultatele 

corespund perioadei de aproximativ 6.000-7.000 de ani după construirea depozitului.  

În ceea ce priveşte perioada estimată, migraţia în straturile de profunzime este limitată de 

formaţiunea Brusarski. În zona din nord, cei doi izotopi sunt distribuiţi în terasa neinundabilă a 

Dunării. La finalul simulării estimate, activitatea acestora în primul colector (canal de drenare) 

atinge valori însemnate: activitatea scontată pentru І
129

 este 0,00001 Bq/l, iar cea a C
14

 - 0,001 Bq/l. 

Aceste valori sunt ( de două, trei sau mai multe ori) mai reduse comparativ cu nivelul stabilit pentru 

apa potabilă.  

Atunci când vine vorba de posibila distribuire în apele subterane a izotopilor, cum ar fi iod-

129, ar trebui să se ţină cont de faptul că în mod legal, concentraţia admisă a acestuia în apa potabilă 

este de 0,96 Bq / l. Acest lucru face ca estimarea  distribuţiei în apele de suprafaţă, să fie inutilă într-

o oarecare măsură, deoarece concentraţia sa nu prezintă niciun pericol real de contaminare 

radioactivă a apei.  

Se poate afirma acelaşi lucru despre nuclizii Nb
84

 şi Pu
239

. Aceştia ajung în apele de suprafaţă 

după o perioadă extrem de îndelungată de peste 80.000 de ani, activitatea înregistrată aflându-se sub 

limite, zona de distribuţie fiind, de asemenea, mult mai limitată decât cea a Iodului-129.  

Pe scurt, se poate susţine că apele subterane din zona NRRAW nu sunt ameninţate de 

contaminarea radioactivă.  

Pe parcursul închiderii  

Dacă se identifică elemente de poluare inacceptabile în sistemul de canalizare al duşurilor 

sau în construcţie, acestea vor fi eliminate prin proceduri standard, ca de exemplu, extragere, spălare, 

spălare cu apă, îndepărtare prin distrugerea suprafeţei.   Atunci când măsurătorile indică faptul că nu 

mai există contaminare, echipamentele şi construcţia vor fi supuse unor verificări pentru detectarea 

radiaţiilor, putând fi distruse sau supuse unei metode convenţionale de reciclare.  

Este cunoscut faptul că, după încetarea funcţionării depozitelor de deşeuri slab şi mediu 

radioactive şi în urma reamenajării, principalul pericol pentru răspândirea radionuclizilor  în mediul 

înconjurător este reprezentat de circuitul apei.  

Ca urmare a evaluărilor dozelor de radiaţii asupra populaţiei, se poate afirma cu certitudine 

că funcţionarea NRRAW pe situl selectat nu va crea un risc care să inducă efecte negative asupra 

stării de sănătate a populaţiei sau riscuri pentru generaţiile viitoare generate de câmpul de radiaţii  în 

ceea ce priveşte migraţia efectivă a radionuclizilor în relaţia mediu-vegetaţie-faună-om.  

■ Cu privire la apele subterane  

Referitor la aspectul non radioactiv pe durata funcţionării normale a NRRAW:  

.  Impactul asupra stării cantitative a corpului de ape subterane se răsfrânge asupra volumului 

de "Apă din spaţiul poral al Văii cuaternare de la Kozlodui, având codul BG1G00000Qal005 " , în 

urma consumului suplimentar de apă potabilă şi nevoilor pentru construcţii din cadrul NRRAW, 

preluat din sistemele şi instalaţiile de captare a apei din afara sitului menţionat în propunerea de 

investiţie. Acest impact va fi direct, permanent şi reversibil, limitat teritorial şi cu o acţiune scăzută 
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asupra zonei de influenţă din jurul instalaţiilor de captare a apei. Este neglijabil, având în vedere că 

extragerea apei este implementată conform prevederilor şi reglementărilor Legii apei, pe baza 

permiselor valide pentru extragerea acesteia;  

.  Nu se preconizează vreun impact asupra stării chimice a stratului superior al corpului de apă 

subterană cod BG1G00000N2034 (acvifer din perioada daco-romană), deoarece nu eliberează direct 

şi / sau indirect în apele subterane deşeuri generate de NRRAW sau deşeuri menajere. Ocazional, se 

produc infiltrări cu apă de ploaie. Eliminarea acestora  se va produce prin intermediul sistemului de 

canalizare, de colectare a infiltraţiilor şi de tratare la nivel local, în vederea reţinerii apelor posibil 

contaminate;  

.  Nu se prevede niciun impact asupra stării cantitative şi calitative a corpului de apă subterană 

din apropierea sitului “Radiana” şi nu se va extrage apă pentru satisfacerea nevoilor NRRAW;  
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- Nu se prevede niciun impact asupra stării chimice a apei extrase cu ajutorul instalaţiilor 

special destinate.  

Referitor la aspectul radiaţii,pe durata funcţionării normale, nu se prevede niciun impact cu 

privire la pânza freatică, iar pe perioada de control instituţional (cu o durată de 300 de ani, mult mai 

îndelungată decât cea prevăzută pentru funcţionarea NRRAW) barierele inginereşti îşi vor menţine 

integritatea şi caracteristicile de proiectare. Capacitatea redusă a proceselor de difuzare şi 

caracteristicile de absorbţie ale barierelor inginereşti, formate în principal din materiale bazate pe 

ciment, asigură împiedicarea pe termen lung a migraţiei radionuclizilor de la depozit.  

Pe durata închiderii NRRAW  

■ Cu privire la apele subterane  

Referitor la aspectul non radioactiv, nu se preconizează niciun impact asupra apelor 

subterane în urma închiderii NRRAW, iar apa provenită din precipitaţii va fi eliminată prin sistemul 

de canalizare, de colectare a apei, de tratare la nivel local şi de reţinere a apei posibil contaminate.  

Referitor la aspectul radiaţii, în urma etapei de control instituţional (cu o durată de 300 de 

ani), învelişul protector este distrus, iar un procent semnificativ de precipitaţii medii anuale se 

infiltrează cu uşurinţă în deşeurile condiţionate. Rezultatele analizei cu privire la migrarea 

principalilor radionuclizi se pot observa mai sus.  

Concluzia principală a modelului matematic al migrării la care s-a ajuns este că toţi 

radionuclizii studiaţi sunt reţinuţi (cu excepţia І
129

 şi C
14

) şi se dezintegrează în zona saturată 

de apă (zona de aerare) de sub depozit şi nu ajung în pânza freatică. Activitatea radionuclizilor 

І
129

 şi C
14

 este redusă, conducând la ideea că nu au impact negativ asupra apelor subterane. 

Rezultatele indică faptul că nu există efecte produse de radiaţii asupra apelor subterane. Prin 

urmare, nu există precondiţii pentru echilibrarea sarcinilor cu greutăţi în Legea Apei, urmând a 

fi create zone de protecţie sanitară în jurul sitului "Radiana" (care vor fi în mod inevitabil 

limitate la terasa Ogosta, acolo unde sunt localizate), instalaţii de captare pe teritoriul 

menţionat în propunerea de investiţii. Construirea NRRAW respectă "Procesarea şi 

depozitarea substanţelor şi deşeurilor radioactive" în Anexa nr. 2  din art. 10, alineatul 1 din 

Decretul nr. 3/16.10.2000 cu privire la termenii şi condiţiile legate de cercetare, proiectare, 

aprobare şi funcţionare a zonelor de protecţie sanitară din jurul surselor de apă, instalaţiilor 

pentru apă potabilă, izvoarelor minerale folosite în scopuri terapeutice, profilactice, pentru 

băut şi igienă.  

4.3.2.5 Referitor la straturile de profunzime şi diversitatea minerală  

Referitor laaspectul non radioactiv, nu se prevede niciun impact asupra solului în timpul 

funcţionării normale, pentru că infiltrarea apei de ploaie şi reziduurile menajere vor fi eliminate prin 

sistemul de canalizare, de colectare, de tratare la nivel local şi de reţinere a apei posibil contaminate.  

Referitor la aspectul radiaţii, pe durata funcţionării normale, nu se prevede niciun impact cu 

privire la sol, deoarece pe perioada de control instituţional (cu o durată de 300 de ani, mult mai 

îndelungată decât cea prevăzută pentru funcţionarea NRRAW) barierele inginereşti îşi vor menţine 

integritatea şi caracteristicile de proiectare. Capacitatea redusă a proceselor de difuzare şi 

caracteristicile de absorbţie ale barierelor inginereşti, formate în principal din materiale bazate pe 
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ciment, asigură împiedicarea pe termen lung a migrării radionuclizilor de la depozit.  
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4.3.2.6 Referitor la sol pe parcursul funcţionării normale şi închiderii  

Referitor la aspectul non radioactiv   

Pe parcursul funcţionării  

Impactul factorilor non radioactivi constă în contaminarea zonelor adiacente cu deşeuri 

nepericuloase, menajere, petrol, poluare industrială cauzată de scurgerile de petrol, de reparaţiile 

structurilor auxiliare sau chiar de construirea NRRAW. Acest tip de contaminare se întâlneşte în 

mod obişnuit la fiecare instalaţie industrială şi se extinde până la situl IP.  

Nu se preconizează niciun impact provocat de factori non radioactivi asupra solului şi 

straturilor acestuia de adâncime pe parcursul funcţionării normale.  

Pe parcursul dezafectării  

Nu se preconizează niciun impact provocat de factori non-radioactivi asupra solului şi 

straturilor acestuia de adâncime pe parcursul dezafectării.  

Referitor la aspectul radioactiv  

Pe parcursul funcţionării  

Pe parcursul funcţionării normale a NRRAW, nu se preconizează contaminarea solului, 

terenului sitului şi al siturilor adiacente, datorită stocării RAW în containere/colete cu proprietăţi 

adecvate de izolare. Se preconizează producerea unor cantităţi mici de deşeuri radioactive (articole 

de îmbrăcăminte, încălţăminte) care vor fi colectate şi tratate într-o manieră adecvată pentru a nu 

polua terenul şi solul.  

Nu se  preconizează apariţia niciunui impact în timpul funcţionării normale a NRRAW.  

Sigilarea finală a instalaţiilor de depozitare, lichidarea tehnică şi recultivarea biologică a 

terenurilor se va face în timpul închiderii depozitului. Aceste activităţi includ transportul deşeurilor 

de pe sol la depozit, refacerea zonelor deteriorate, reabilitarea formelor de relief, demontarea 

construcţiilor şi instalaţiilor, precum şi cultivarea terenului prin plantarea de specii adecvate de 

copaci.  Aceste activităţi nu vor avea un impact negativ asupra terenurilor agricole din vecinătate şi 

asupra lucrătorilor.  

Nu se preconizează apariţia niciunui impact pe parcursul dezafectării sitului.  

4.3.2.7 Biodiversitatea. Zone şi regiuni protejate. Impacte potenţiale pe parcursul funcţionării normale şi 

închiderii 

Efecte preconizate asupra florei. Pe parcursul funcţionăriiReferitor la aspectul non 

radioactiv:  

Nu se preconizează niciun impact semnificativ asupra speciilor de plante şi mediului 

acestora, inclusiv referitor la producţia agricolă pe parcursul punerii în aplicare a propunerii de 

investiţii (inclusiv funcţionarea şi închiderea).  

Impactul asupra florei generat de punerea în aplicare a propunerii de investiţie se va încadra 

în următorii parametrii;  

.  Obiectiv teritorial: local, încadrându-se în limitele siturilor externe şi căilor de comunicaţie. 

-Gradul impactului: de la neglijabil la minor; -Durata impactului: pe parcursul funcţionării 
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(aproximativ 25 de ani);  

. Frecvenţa impactului: periodică, pentru ambele variante, preponderent- în afara transportului 

zilnic pe timpul zilei.  

.   Impacturi cumulative: nu vor apărea ca şi rezultat al unor operaţiuni asociate în cadrul NPP.  

.  Impacturi transfrontaliere: nu se preconizează.  

 

Referitor la aspectul radiaţii:  

Impacturile negative asupra vieţii plantelor, generate de NRRAW, sunt nesemnificative sau 

cauzate de situaţii de urgenţă. NRRAW va fi proiectat şi construit în conformitate cu normele de 

siguranţă prevăzute în legislaţie, pe baza recomandărilor IAEA, punerea în aplicare a principiului de 

protecţie în profunzime şi construcţia NRRAW drept instalaţie de bariere inginereşti va preveni 

răspândirea radionuclizilor în mediul înconjurător, iar exploatarea instalaţiei se va realiza în 

conformitate cu principiile şi normele pentru gestionarea în siguranţă a instalaţiilor de administrare a 

deşeurilor radioactive.  
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Impactul asupra florei generat de punerea în aplicare a propunerii de investiţie se va încadra 

în următorii parametrii;  

-  Obiectiv teritorial: local, încadrându-se în limitele siturilor externe şi căilor de comunicaţie.  

- Gradul impactului: de la neglijabil la minor;  

- Durata impactului: pe parcursul funcţionării (aproximativ 25 de ani);  

. Frecvenţa impactului: periodică, pentru ambele variante, preponderent- în afara transportului 

zilnic pe timpul zilei.  

.   Impacturi cumulative: nu vor apărea ca şi rezultat al unor operaţiuni asociate în cadrul NPP.  

.  Impacturi transfrontaliere: nu se preconizează.  

 

Efecte preconizate asupra faunei.  

Pe parcursul funcţionării  

Referitor la aspectul non radioactiv:  

Nu se preconizează efecte directe semnificative, secundare şi indirecte negative asupra faunei 

din regiune în timpul funcţionării, având în vedere că majoritatea vor apărea în timpul perioadei de 

construcţie. În acest caz, este probabil ca unele animale vertebrate care au fost mutate de pe sit ca 

urmare a activităţilor de construcţie se pot întoarce în apropierea zonelor afectate. În acest scop, este 

necesară proiectarea şi instalarea unui gard corespunzător, care să delimiteze situl "Radiana". Există 

numai un risc scăzut de mortalitate pentru unele vertebrate mici şi altele mai puţin mobile (amfibieni 

şi reptile), în transportul containerelor STB, inclusiv a deşeurilor provenite de la vehicule 

specializate (STV), prin deplasarea de la Kozlodui NPP la situl-gazdă (sau modulul) al depozitului. 

În practică, acest risc este nesemnificativ raportat la întreaga activitate de transport existentă în zona 

NPP, luând în considerare, de asemenea, ruta cea mai scurtă (2,7 - 2,8 km) şi faptul că STV-urile vor 

circula cu viteză mică (între 10 şi 20 kilometri pe oră). Utilizarea teritoriului pentru construirea 

NRRAW, prezenţa umană constantă în vederea acestui lucru, gardul din jurul NRRAW ar exclude 

posibilitatea existenţei habitatelor permanente de specii de animale, cu excepţia unor mamifere mici 

şi a reptilelor.  

Referitor la aspectul radiaţii:  

În timpul funcţionării oricărui tip de instalaţie de depozitare selectată pentru tratarea şi 

ambalarea deşeurilor slab şi mediu radioactive, nu se preconizează efecte ale radiaţiilor în 

dimensiunea LV asupra faunei din regiune, deoarece există mai multe bariere ce vor împiedica 

infiltrarea în mediul înconjurător a izotopilor radioactivi şi a radiaţiilor. Un asemenea impact va fi 

limitat în jurul valorilor caracteristice ale câmpului radioactiv natural din zonă, şi anume, valori în 

limite normale.  

În acest caz, este necesar să subliniem faptul că pentru stocarea deşeurilor slab şi mediu 

radioactive condiţionate pe termen scurt, cum ar fi articolele de îmbrăcăminte şi echipamentul 

personal de protecţie contaminate , echipamentele şi instrumentele contaminate, deşeurile provenite 

din construcţii, deşeurile de laborator, cuburile de reziduuri rezultate în urma purificării şi 

concentrării diferitelor tipuri de apă contaminată radioactiv în timpul funcţionării instalaţiei, s-au 

folosit răşini ca schimbători de ioni şi sorbenţi. Deşeurile extrem de radioactive rezultate din 

activitatea reactoarelor NPP (combustibilul nuclear uzat şi amestecurile derivate) nu vor fi eliminate 

prin instalaţii. Depozitele geologice sunt frecvent utilizate pentru depozitarea şi eliminarea unor 
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astfel de deşeuri (de la adâncimi mai mari de 200 m), în timp ce în cazul instalaţiilor de tipul şanţ şi 

tunel, stocarea RAW se încadrează, în general, în categoria de stocare la suprafaţă. În ambele cazuri 

este vorba despre instalaţii de bariere inginereşti a căror siguranţă este asigurată prin mijloace 

pasive. Siguranţa se bazează pe aplicarea unor etape de protejare, prin aplicarea simultană a unui 

sistem de bariere fizice, tehnice şi măsuri organizatorice. De cele mai multe ori, barierele fizice sunt 

selectate cu precizie, şi anume:  

1.Prima barieră inginerească  include matricea de ciment, în care sunt incluse RAW, şi un 

container din beton armat izolat, care are incorporată o matrice. Containerele din beton armat sunt 

prevăzute pentru transportul de substanţe radioactive şi pentru protecţia împotriva radiaţiilor. În 

orice caz, supraîncărcarea containerelor de la STV (o macara de schelă sau o maşină pentru 

transportarea deşeurilor) se va face în construcţii închise şi hale, izolându-se containerele de mediul 

extern;  

2 A doua (intermediară) barieră inginerească constituie un element de structură etanşă a 

tipului respectiv de depozit şi include:  
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- În cadrul tipului şanţ, pereţii din beton ai camerelor depozitului sunt acoperiţi cu materiale 

izolatoare şi de umplere în jurul containerelor; 

- În cadrul tipului tunel, există suporţi pentru acoperiş din beton armat (0,45 m) pentru galeriile 

depozitului, acoperite cu un ecran rezistent la apă, pe care se află un strat de beton şi 

materiale de umplere în jurul containerelor.  

3. Cea de-a treia (externă) barieră inginerească este, de asemenea, un element din structura 

depozitului şi include:   

- În cadrul tipului şanţ, există carcase exterioare şi un înveliş de protecţie multistratificat din 

ciment pe sol (barieră multiplă) (sau terasament de protecţie). Instalaţiile suplimentare de 

eliminare trebuie să fie protejate de apele de suprafaţă (precipitaţii, scurgeri cauzate de 

precipitaţii şi topirea zăpezilor), printr-un sistem de drenare a apelor de suprafaţă.  

- În cadrul tipului tunel, cea de-a treia barieră (externă) devine o zonă consolidată de cimentare 

(silicificare) în jurul galeriei (tunelul), având o grosime de 40 cm  

4. Cea de-a patra barieră este o barieră naturală şi reprezintă mediul geologic de la 

situl"Radiana" , unde va fi amplasat tipul selectat de depozit, constând în argile de tip loess şi loess 

la suprafaţă. Acesta va fi complet uscat, având proprietăţi foarte bune de absorbţie, prevenind 

migrarea radionuclizilor.  

- În cadrul tipului şanţ, instalaţiile individuale (modulele) vor constitui practic fundaţia în 

complexul de loess, acestea nu vor fi pe deplin integrate în aceasta, altfel spus, după 

umplerea spaţiilor cu containere, vor trebui să fie blocate cu o placă izolată din beton  şi 

acoperită cu un înveliş multi-barieră, un strat de loess-ciment, un strat de argilă 

impermeabilă, un strat geotextil, un strat de nisip, un strat de pietriş, nisip, pământ şi un strat 

de humus.  

- În cadrul tipului tunel, care va fi săpat în complexul subteran de loess, această barieră naturală 

considerabilă şi importantă nu va fi afectată de lucrări, având proprietăţi deosebite de 

impermeabilitate şi sensibilitate extrem de scăzută a structurilor la impacturile seismice şi 

antropogenice. Este, de asemenea, importantă adâncimea suprafeţei de depozitare a 

containerelor, cuprinsă între 25 m şi aproximativ 35 de metri care practic împiedică total 

migrarea izotopilor radioactivi în sol şi capacitatea radiaţiilor de pătrundere, menţinându-le 

astfel în siguranţă.  

Sistemul de drenare prevăzut pentru îndepărtarea infiltraţiilor şi a apelor poluate din 

interiorul instilaţiilor constituie o barieră unică. Ţinând cont de pereţii exteriori rezistenţi la apă, de 

soluţiile inginereşti hidrologice şi costisitoare, nu se preconizează în timpul perioadei de funcţionare 

secarea pânzei freatice şi inundaţii în cadrul tipului de depozit selectat. Cu toate acestea, vor exista 

totuşi containere de deşeuri radioactive condiţionate care vor permite colectarea şi se vor prevedea 

eventuale canale (infiltraţii) pentru un sistem intern de drenare. Astfel, apa posibil "contaminată" 

este eliminată în rezervoare special prevăzute pentru aceasta, care, după pre-pompare, vor fi 

transportate în vederea tratării ulterioare. În cadrul ambelor tipuri posibile de depozite, spaţiile de 

stocare a apei contaminate vor fi protejate în totalitate de componentele de mediu din galerii, 

construcţii şi tuneluri în care nu sunt preconizate contaminarea radioactivă a apelor subterane şi 

efectele secundare negative asupra florei şi faunei din zonă.  

Alături de barierele fizice descrise, sunt furnizate o serie de evenimente de natură tehnică şi 
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organizatorică (inclusiv monitorizarea detaliată dozimetrică şi radiometrică a STV şi RCC, 

securitatea, monitorizarea şi multe altele). Acestea sunt examinate în detaliu în partea analitică a 

acestui EIAR, ceea ce va contribui la eliminarea oricăror riscuri asociate cu alterarea substanţială a 

câmpului natural de radiaţii din zona sitului şi a Kozlodui NPP pe durata transportului, 

supraîncărcării şi instalaării de containere cu RAW în cadrul tipului selectat de depozit, pe parcursul 

funcţionării sale.  

În concluzie, în timpul funcţionării normale a oricărui tip selectat de echipament, nu vor 

exista impacturi negative semnificative asupra faunei referitor la aspectul non radioactiv şi 

radioactiv, deoarece tehnologiile preconizate pentru stocarea RAW sunt fiabile, prevenind orice 

contaminare regională de natură radioactivă. Există o posibilitate redusă de apariţie a unor cazuri 

izolate de deces cu privire la unele specii care se deplasează mai lent, ca urmare a accidentării în 

timpul funcţionării sitului, dar aceasta este practic neglijabilă şi se încadrează în riscul global, care 

oricum există pe întreaga suprafaţă a sitului NPP şi în reţeaua de drumuri naţionale din apropiere.  

Impactul asupra faunei generat de punerea în aplicare a propunerii de investiţie se va încadra 

în următorii parametrii:  

-  Obiectiv teritorial: local, încadrându-se în limitele siturilor externe şi căilor de comunicaţie.  

- Gradul impactului: de la neglijabil la minor; -Durata impactului: pe parcursul funcţionării 

(aproximativ 25 de ani);  
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. Frecvenţa impactului: periodică, pentru ambele variante, preponderent- în afara transportului 

zilnic pe timpul zilei.  

.   Impacturi cumulative: nu vor apărea ca şi rezultat al unor operaţiuni asociate în cadrul NPP.  

.  Impacturi transfrontaliere: nu se preconizează.  

 

Pe parcursul închiderii  

Referitor la aspectul non radioactiv:  

Referitor la aspectul non radioactiv, care este mai degrabă pozitiv decât negativ, sunt preconizate 

impacturi asupra faunei locale cauzate de închiderea oricăruia dintre cele două depozite selectate. Pe 

parcursul închiderii, construcţiile vor fi dezactivate şi demontate (cu precădere, construcţiile cu 

structură uşoară). Instalaţiile şi echipamentele deservesc siturile externe, permiţând ca terenurile de 

depozitare să poată fi recultivate. Această recultivare va fi realizată pe instalaţiile umplute la 

capacitate maximă din depozitul de tip şanţ, iar după sigilarea modulelor, acestea vor fi acoperite cu 

un strat de humus unde va fi plantată o vegetaţie corespunzătoare. Recultivarea va avea loc în urma 

închiderii. Astfel, după aceste evenimente, pe zonele eliberate şi regenerate, cu condiţii 

corespunzătoare de adaptare a reprezentanţilor unor specii, această tendinţă se va dezvolta şi mai 

mult după demontarea şi îndepărtarea construcţiilor şi altor instalaţii, inclusiv a sistemului de 

protecţie fizică şi a gardului de protecţie, în tranziţia de la controlul instituţional activ la cel pasiv.  

Referitor la aspectul radiaţii:  

Înainte de închidere, indiferent de tipul de NRRAW, spaţiile libere dintre RCC-urile separate vor 

fi umplute cu materiale naturale  loess-ciment, argilă bentonită şi un amestec de bentonită şi material 

inert (nisip) sau cheramzit. Depozitele de deşeuri vor fi închise fiabil, folosind tipul şanţ cu plăci 

modulare RC izolate, etc., precum şi tipul tunel, cu opritoare pe bază de argilă RC şi pereţi subţiri. 

Aceste bariere de oprire şi alte bariere fizice sunt pe deplin adecvate pentru a preveni pătrunderea 

izotopilor radioactivi şi radiaţiilor în mediul înconjurător şi flora locală, precum şi unele 

neregularităţi RCC în perioada de activitate rămasă RAW cu o perioadă de viaţă redusă şi medie şi 

cu timpul de înjumătăţire mai mic sau egal cu 30 de ani.  

În general, dezafectarea finală va continua pentru cel puţin 15 ani, în funcţie de aspectele 

prestabilite şi în conformitate cu cerinţele legii nucleare, sub rezerva autorizării de către NRA, 

realizându-se o nouă evaluare a impactului asupra mediului, caz în care impactul potenţial 

asupra faunei trebuie analizat în detaliu.  

Riscul produs în cazul situaţiilor de urgenţă în ceea ce priveşte flora şi fauna (inundaţii, 

cutremure, ploi torenţiale şi atacuri teroriste) şi accidentele în timpul transportului.  

Este posibil să existe un impact asupra florei şi faunei în situaţii de urgenţă, în principal 

cauzat de surse externe (incidente din timpul transportului (TI), inundaţii, ploi torenţiale, cutremure 

puternice, atacuri teroriste şi altele).  

În caz de TI cu un STV în timpul transportului, trebuie luat în considerare faptul că viteza de 

deplasare a vehiculului este minimă (10 până la max. 20 kilometri pe oră), intensitatea şi impactul nu 

vor fi puternice, adică nu va exista nicio deformare a containerelor cu RAW. Chiar dacă intervine 
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această situaţie, containerele vor fi transportate imediat cu un alt STV la o instalaţie pentru ambalări 

defectuoase sau la SU RAW Kozlodui pentru operaţiuni suplimentare de împachetare şi reambalare. 

În acest timp, având în vedere natura RAW, există un risc scăzut de expunere pe termen scurt şi la 

nivel scăzut a florei şi faunei (în special insecte), din imediata vecinătate a incidentului, care ar fi 

practic irelevant pentru flora şi fauna din zonă.  

Impactul inundaţiilor din cauze naturale sau antropogenice este exclus datorită 

caracteristicilor climatice şi hidrologice ale sitului, distanţei şi altitudinii raportate la Dunăre, 

înclinării şi amplasării. Probabilitatea unei situaţii de urgenţă de tipul unei tornade este neglijabilă.  

Accidentele în urma cutremurelor sunt posibile în cazul cutremurelor de mare magnitudine 

(grad VII pe scara MSHK-64), în timpul cărora există posibilitatea de demolare a structurilor 

depozitului şi de deformare puternică a containerelor cu deşeuri radioactive cauzate de presiunea 

mediului geologic însuşi. Există un risc de eliberare şi migrare de scurtă durată a izotopilor slab şi 

mediu radioactiv în mediu, dar este neglijabil faţă de riscul producerii de daune ce ar putea fi cauzate 

de Kozlodui NPP, din motive evidente. Ar trebui remarcat faptul că principalele surse de risc seismic 

se află în afara sitului. Potrivit hărţii seismice pentru perioade de 1.000 şi 10.000 de ani, situl 

"Radiana" poate fi supus unor efecte seismice de nivel VII pe scara MSHK-64, cauzate de 

evenimente din zona seismică Vrancea din România (aflată la o distanţă de peste 240 km). 

Structurile ambelor tipuri de instalaţie vor fi asigurate împotriva cutremurelor de un asemenea grad 

prin diverse soluţii tehnologice, care vor include calcule şi evaluări precise în documentaţia de 

proiectare tehnică.  
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Cu privire la posibilele atacuri teroriste, există o interdicţie de survolare a aeronavelor 

deasupra zonei, iar accesul în perimetrul sitului "Radiana" va fi monitorizat de către agenţi de poliţie. 

S-a constatat că singurul eveniment semnificativ de origine tehnogenă, care poate apărea în regiune 

este o explozie a unui vehicul pe drumurile11 sau 23. Nu există niciun alt proces de transfer de 

energie în masă, vase sub presiune, depozite pentru materiale periculoase, precum exploziile, etc .  

NRRAW este clasificat ca o instalaţie nucleară, în conformitate cu legislaţia bulgară (pentru 

a se distinge de o centrală nucleară). Legile şi reglementările bulgare descriu măsurile de siguranţă 

ce se impun în cazul acestor tipuri de instalaţii. Aceste reglementări respectă recomandările IAEA. 

Instalaţia este proiectată pentru a stoca doar NSRAO condiţionate cu durată de viaţă redusă şi 

imobilizate în RCC (condiţionarea şi imobilizarea se realizează în afara depozitului). Datorită 

conţinutul RAW, formei deşeurilor şi greutatăţii containerelor (zeci de tone) nu există şanse de 

răspândire sau furt. NSRAO imobilizate cu durată de viaţă redusă nu atrag atacurile teroriste, 

deoarece nu există nicio posibilitate de a determina impacturi negative şi pagube mari asupra 

mediului, dar acest lucru nu exclude luarea în considerare a măsurilor de siguranţă menţionate mai 

sus.  

Impacturi preconizate în zonele protejate cele mai apropiate.  

În timpul funcţionării, nu sunt preconizate impacturi în zonele cele mai protejate ale reţelei 

ecologice europene Natura 2000 (referitor la aspectul non radioactiv şi radioactiv), iar instalaţiile 

prevăzute pentru bariere inginereşti multiple în vedere depozitării şi conservării RAW sunt fiabile şi 

previn o eventuală contaminare de natură radioactivă în zonă. Siguranţa este asigurată prin punerea 

în aplicare a unei strategii de apărare rapidă, care se realizează prin implementarea simultană în 

natură a unui număr de bariere fizice, şi anume prin măsuri tehnice şi organizatorice. Toate acestea 

sunt discutate în detaliu cu privire la caracteristicile IP din actualul EIAR.  

În timpul închiderii, în cazul funcţionării defectuoase a unor RCC-uri, în perioada de 

activitate rămasă a RAW cu durată de viaţă redusă sau medie, cu timp de înjumătăţire mai mic sau 

egal cu 30 de ani, toate barierele fizice furnizate pot împiedica pătrunderea izotopilor radioactivi şi 

radiaţiilor în mediul înconjurător şi, implicit, migrarea către cele mai apropiate arii protejate.  

Referitor la posibile  impacturi asupra florei şi faunei în situaţii de urgenţă, acestea sunt în 

principal cauzate de surse externe (incidente din timpul transportului (TI), inundaţii, ploi torenţiale, 

cutremure puternice, atacuri teroriste şi altele). În eventualitatea unui TI cu un STV în timpul 

transportului, nu se preconizează deformări ale containerelor cu RAW. Chiar şi în astfel de cazuri, se 

presupune că locul accidentului va fi "decontaminat" şi curăţat destul de rapid, fiabil şi eficient, 

astfel încât nu va genera niciun efect semnificativ de radiaţii asupra ariilor protejate din apropiere. 

Există în prezent un risc direct cauzat de inundaţii, uragane şi furtuni pentru zonele menţionate, însă 

astfel de fenomene nu pot apărea în ceea ce priveşte depozitul de RAW (acest lucru este valabil mai 

ales pentru depozitul de tip tunel). Tipul selectat de instalaţie va fi proiectat şi construit în 

conformitate cu gradul seismic din regiune (gradul VII pe scara MSHK-64). Cele mai apropiate arii 

protejate sunt stabilite în Dir.92/43 şi se referă la habitatele aflate la o distanţă între 4 şi 20 km de 

NRRAW, acestea nefiind afectate.  

NRRAW este clasificat ca o instalaţie nucleară, în conformitate cu legislaţia bulgară (pentru 

a se distinge de o centrală nucleară). Legile şi reglementările bulgare descriu măsurile de siguranţă 

ce se impun în cazul acestor tipuri de instalaţii. Aceste reglementări respectă recomandările IAEA. 

Instalaţia este proiectată pentru a stoca doar NSRAO condiţionate cu durată de viaţă redusă şi 

imobilizate în RCC (condiţionarea şi imobilizarea se realizează în afara depozitului). Datorită 
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conţinutul RAW, formei deşeurilor şi greutăţii containerelor (zeci de tone) nu există şanse de 

răspândire sau furt. NSRAO imobilizate cu durată de viaţă redusă nu atrag atacurile teroriste, 

deoarece nu există nicio posibilitate de a determina impacturi negative şi pagube mari asupra 

mediului, dar acest lucru nu exclude luarea în considerare a măsurilor de siguranţă menţionate mai 

sus.  

Posibilele impacturi directe şi indirecte asupra speciilor vizate din zonă pe diferite perioade 

sunt discutate în detaliu în EIAR în secţiunea referitoare la biodiversitate.  

Tipul local, controlat, de NRRAW (tip tunel), are numai un impact teritorial minor. 

Zonele protejate vor fi apărate împotriva efectelor negative ale depozitării şi eliminării 

deşeurilor radioactive în adâncime, în afara colinelor şi rigolelor din jurul obiectului 

propunerii de investiţie. În cele ce urmează, se demonstrează impactul propunerii de investiţie 

cu privire la  
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Potenţialele efecte cumulative ale funcţionării instalaţiei asupra biodiversităţii şi ariilor 

protejate.  

În acest caz, urgenţa unui asemenea risc de radiaţii radioactive prezintă un interes deosebit. Ar 

trebui subliniat faptul că rezultatele monitorizării în regiune a radiaţiilor din ultimii trei ani, pentru 

nevoile NPP, arată că radiaţiile în raport cu puritatea aerului, solul, apa, vegetaţia, speciile de 

animale şi produsele acestora respectă reglementările, iar valorile măsurate sunt egale sau mai mici 

decât limitele naturale zonale, fiind practic neinfluenţate de lucrările de la Kozlodui NPP. Astfel, nu 

se preconizează în regiune apariţia vreunui efect cumulativ rezultat din funcţionarea NRRAW.  

4.3.2.8 Referitor la peisaje  

Referitor la aspectul non radioactiv  

Nu se preconizează efecte negative asupra elementelor supuse conservării pe parcursul 

funcţionării sitului.  

Pentru acest tip de sit este necesară respectarea normelor sanitare de igienă.  

Peisajele sunt entităţi dinamice. Fiecare peisaj îşi are propria geneză, dinamică şi dezvoltare, 

de cele multe ori cauzate de interferenţa factorilor externi. Peisajele se dezvoltă adesea folosind 

resurse interne, altfel spus, se auto-dezvoltă.  

Dezvoltarea peisajelor prezintă un ciclu natural, acestea având capacitatea de a se 

autoregenera, de a continua să se dezvolte şi de a nu reveni la starea anterioară. Transformarea 

simplă a unui peisaj într-un altul se petrece atunci când elementele mai stabile se deteriorează 

radical. Atunci când acumulările cantitative au efect calitativ negativ, auto-dezvoltarea şi auto-

regenerarea peisajului nu se pot produce.  

Există două tipuri de modificări specifice peisajelor: reversibile şi ireversibile. Modificările 

negative considerabile pot duce la degradarea completă a peisajelor, şi anume la o modificare 

definitivă. Majoritatea modificărilor ireversibile sunt cauzate de intervenţia umană excesivă în 

structura peisajelor.  

Fiecare peisaj are propriile calităţi estetice determinate de structura externă, de calităţile 

ecologice şi de calităţile interne. Calitatea estetică este determinată de nivelul la care se ridică 

unitatea de estetică vizuală şi armonie în peisaj. Calitatea mediului este determinată prin 

mecanismele de auto-conservare a peisajului, care contribuie la menţinerea echilibrului ecologic 

existent. Nu se poate afirma că există posibilitatea de restabilire a peisajelor prin modificarea 

mecanică a solului.  

După faza de construcţie, este necesar să se ia măsuri pentru restabilirea terenurilor degradate 

adiacente (dacă există), respectând toate cerinţele tehnologice pentru funcţionarea instalaţiei de acest 

tip, plantând vegetaţie corespunzătoare, chiar cu posibilitatea de a stabili un ciclu de vegetaţie în 

zonă. Prin luarea de măsuri adecvate de combatere a eroziunii, restabilirea stratului superior şi 

păstrarea la nivel maxim a vegetaţiei existente pe parcelele adiacente în starea naturală, se vor 

diminua modificările intervenite în peisaj şi crearea de peisaje artificiale în zona NRRAW.  

Este imposibilă realizarea unei evaluări a efectelor vizuale asupra naturii în urma construcţiei 

unor asemenea spaţii.  

Construcţia NRRAW va conduce la crearea unui nou tip de peisaj, menţinând în acelaşi timp 
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caracteristicile locale ale peisajului, ceea ce va schimba aspectul zonei. Acest lucru conduce la 

costuri ridicate de schimbare a peisajului şi a cadrului natural care poate fi evaluat din punct de 

vedere economic şi estetic-peisagistic.   

Problemele care rezultă din interacţiunea dintre infrastructura tehnică, drept sistem funcţional 

şi peisaj, drept sistem teritorial, pot fi următoarele, în funcţie de originea şi caracterul lor:  
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- Economice - ca rezultat al interacţiunii infrastructurii tehnice şi dezvoltării economice, al 

nevoii de protecţie maximă a resurselor naturale şi de utilizare minimă a fondurilor pentru 

plata despăgubirilor; 

- Tehnice - construcţia sitului, în conformitate cu componentele naturale de bază 

condiţionează existenţa unor construcţii fiabile şi simplificate, precum şi o funcţionare şi 

întreţinere impecabilă a acestora. Acest lucru presupune respectarea normelor sanitare de 

igienă;  

- Estetice - presupun existenţa unui sistem ale cărui elemente să fie strâns relaţionate cu 

peisajul, pentru menţinerea la nivel maxim a naturii şi structurii acestuia 

- Gradul armoniei estetice - impactul vizual determinat de schimbarea tipului de teren poate fi 

oarecum limitat prin plantarea în zonă a vegetaţiei corespunzătoare.  

- Implementarea proiectului nu va cauza o creştere a câmpului existent de poluare, a poluării 

apei şi solului, iar schimbarea fiziologică în dezvoltarea florei şi faunei din zonă se va 

supune respectării normelor de igienă adoptate pentru construirea NRRAW.  

- Principalul efect negativ este modificarea aspectului estetic; -Prin implementarea propunerii de 

investiţie prevăzută în proiect, peisajul local va fi modificat, însă nu se va schimba tipul principal de 

peisaj. Impactul preconizat asupra peisajului din punct de vedere al esteticii vizuale este următorul: -

Zona de influenţă: vizuală, la nivel local şi extins-Gradul impactului: relativ-Durata efectelor: pe 

durata efectuării operaţiunilor.  

-Efect cumulativ: nu se preconizează.  -Efect transfrontalier: nu se preconizează 

- Pe parcursul închiderii  

 

Nu se preconizează niciun impact cauzat de factori radioactivi asupra peisajului în timpul 

închiderii NRRAW.  

Funcţionarea NRRAW va continua în perioada 2015 – 2075.  

Se prevede închiderea parţială a modulelor de ambalare RCC. Închiderea finală va continua 

pentru cel puţin 15 ani, în conformitate cu cerinţele legislaţiei nucleare, şi aceasta va fi supusă 

autorizării de către NRA şi unei noi evaluări a impactului asupra mediului.  

Peisajul original al sitului va fi restabilit pe parcursul închiderii. Va exista o perioadă de 100 

de ani de control activ instituţional după închiderea NRRAW, timp în care se vor implementa 

programe de stat pentru verificarea instalaţiilor şi monitorizarea radiaţiilor asupra sitului, pentru 

stabilirea unei zone protejate de radiaţii şi unei zone de supraveghere, de securitate şi de control al 

accesului.   

Va exista apoi o perioadă de 200 de ani de control instituţional pasiv, timp în care se vor 

aplica măsuri administrative de controlare a utilizării terenului. După această perioadă (300 de ani), 

nu vor mai exista restricţii cu privire la utilizarea sitului.  

4.3.2.9 Impactul asupra producerii de deşeuri asociate cu etapele de funcţionare normală şi dezafectare a 

NRRAW   

Deşeurile primite, asociate cu etapele de funcţionare normală şi dezafectare vor fi colectate, 

clasificate, prelucrate, stocate şi eliminate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu bunele 
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practici în stabilirea IP.  

Posibilele efecte în timpul funcţionării şi dezafectării NRRAW legate de formarea şi 

dezvoltarea diferitelor tipuri de deşeuri sunt enumerate mai jos:  
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Referitor la aspectul non radioactiv:  

Pe parcursul funcţionării  

Posibile impacturi în ceea ce priveşte aspectul non radioactiv în timpul funcţionării se leagă 

de generarea următoarelor deşeuri non-radioactive: deşeuri menajere, deşeuri din construcţii 

generate de reparaţiile în timpul funcţionării, deşeuri industriale - ambalaje şi deşeuri periculoase - 

lămpi fluorescente uzate (mercur).  

Se preconizează un impact al deşeurilor non radioactive asupra sitului NRRAW, având în 

vedere că deşeurile se vor forma acolo, şi pe o suprafaţă de 3 km în jurul NPP- în raport cu tratarea 

deşeurilor. Impactul este negativ, întrucât deşeurile poluează solul; acestea acţionează direct asupra 

sitului NRRAW şi indirect pe o suprafaţă de 3 km în jurul acestuia. Nu se preconizează niciun 

impact secundar sau cumulativ. Se preconizează o frecvenţă permanentă a deşeurilor, pe durată 

îndelungată (pentru că funcţionarea este pe perioadă lungă- cel puţin 50 de ani), efectele fiind 

reversibile în zona NRRAW şi ireversibile pe o suprafaţă de 3 km în jurul NPP, deoarece vor fi 

tratate în această regiune.  

Pe parcursul închiderii  

Posibilele efecte non radioactive pe durata dezafectării sunt asociate cu generarea de deşeuri 

rezultate din construcţie în urma demolării construcţiilor şi instalaţiilor. După verificarea 

radioactivităţii şi demonstrarea faptului că nu sunt contaminate, acestea vor fi transportate cu 

camionul pentru a fi eliminate pe situl destinat deşeurilor rezultate din construcţii. Impactul acestora 

rămâne neschimbat, rezultând resturi pe durata construcţiei sau reparaţiilor din timpul funcţionării.  

Referitor la aspectul radioactiv  

Pe parcursul funcţionării  

Posibilele efecte ale radiaţiilor asociate cu producerea minimă a următoarelor a următoarelor 

deşeuri radioactive - articole de îmbrăcăminte de protecţie, încălţăminte şi mănuşi pentru personal. 

Îmbrăcămintea specială de lucru este tratată ca RAW, dacă după dezactivarea în maşini speciale de 

spălat, poluarea depăşeşte limitele permise în BRPS-2004.  

Impactul preconizat cauzat de aceste deşeuri se încadrează în graniţele sitului NRRAW. 

Impactul este negativ; acţionează direct asupra sitului NRRAW. Nu se preconizează efecte 

secundare sau cumulative. Se preconizează o frecvenţă constantă a impacturilor pe durata 

funcţionării, iar în ceea ce priveşte durata, aceasta va fi pe termen lung (pentru că funcţionarea este 

pe termen lung - 50 de ani), iar efectele impacturilor vor fi reversibile.  

Estimarea şi evaluarea acestor impacturi- este posibil să se formeze deşeuri radioactive în 

timpul funcţionării, dar cantităţile vor fi minime, în vederea protejării personalului (echipament 

individual de protecţie). Aceste deşeuri vor fi depozitate pe sit şi imediat după formarea lor, vor fi 

colectate şi eliminate în vederea tratării ulterioare, conform regulamentelor stabilite de SE RAW, 

astfel încât impactul lor pe suprafaţa sitului să fie limitat.  

Pe parcursul închiderii  
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Nu se preconizează generarea de deşeuri radioactive pe durata închiderii. Vor fi verificate, 

colectate şi îndepărtate din NRRAW către "SE RAW în vederea tratării ulterioare, în conformitate cu 

reglementările stabilite de NPP / SE RAW. RAW preconizate vor fi slab radioactive. Nu se 

preconizează vreun impact negativ, dacă se respectă planurile de dezafectare a staţiei nucleare, 

precum şi toate regulamentele şi practicile bulgare şi internaţionale.  
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4.3.2.10 Efecte legate de factorul sonor  

Pe parcursul funcţionării  

În timpul funcţionării depozitului, sursele de zgomot ce se vor răsfrânge în mediul 

înconjurător vor proveni de la instalaţiile ce vor efectua activităţi generale specifice depozitului, 

precum şi de la toate instalaţiile şi sistemele de susţinere (agregate diesel, compresoare, valve, 

ventilaţie, etc), cu nivele de zgomot cuprinse între 85 dBA şi 105 dBA.  

Se prevede utilizarea de utilaje şi echipamente moderne, cu calităţi deosebite de execuţie 

tehnică şi acustică. Vor fi luate, de asemenea, măsuri corespunzătoare în vederea protecţiei împotriva 

zgomotului.  

Instalaţiile de susţinere prevăzute vor fi amplasate în spaţii ale căror structuri exterioare vor 

prezenta un grad de izolare sonoră cuprins între 25 dB şi 45 dB (în funcţie de tipul de perete). 

Nivelul de zgomot preconizat în incinta construcţiilor se poate ridica până la 60 dBA, ceea ce 

depăşeşte limitele valorilor de producere a zgomotului în zonele de depozitare.  

Activităţile de funcţionare nu constituie o sursă de perturbare sonoră pentru aşezările din 

zonă, datorită distanţei mari faţă de acestea.  

Impactul zgomotului răsfrânt asupra mediului înconjurător în timpul funcţionării depozitului 

este constant, pe toată suprafaţa sitului, fără a depăşi standardele legale de igienă în ţara noastră.  

 

Pe parcursul închiderii  

Construcţiile şi instalaţiile de pe siturile de suprafaţă vor fi practic demontate şi distruse pe 

parcursul închiderii, urmând ca terenul să fie regenerat. Sursele de zgomot sunt aceleaşi ca pe 

parcursul construcţiei depozitului, înregistrându-se niveluri de zgomot cuprinse între 80 dBA şi 105 

dBA.  

Impactul acestei activităţi este acelaşi ca pe durata perioadei de construcţie.  

 

Tabelul 4.3.11 Impactul zgomotului în timpul funcţionării NRRAW  

Tipul impactului  Direct, negativ  

 Obiectiv teritorial  Local (în locul unde se află instalaţiile)  

Frecvenţa impactului  Constantă (pe durata funcţionării depozitului)  

Gradul impactului  Compatibil (efectul se încadrează în reglementări)  

  Impact cumulativ  nu se preconizează  

 Impact transfrontalier  nu se preconizează  

 

Tabelul 4.3.12 Impactul zgomotului pe parcursul închiderii NRRAW  

Tipul impactului  Direct, negativ  

 Obiectiv teritorial  Local (în locul unde se află instalaţiile)  

Frecvenţa impactului  Temporară, periodică (doar pe timpul zilei)  

Gradul impactului  mediu pe suprafaţa sitului şi compatibil cu mediul înconjurător  

  Impact cumulativ  se preconizează în ceea ce priveşte transportul de materiale  

 Impact transfrontalier  nu se preconizează  
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În situaţii de urgenţă  

Se preconizează amplificarea temporară a nivelului de zgomot în situaţii de urgenţă pe 

suprafaţa depozitului şi pe drumurile ce îl deservesc, în asociere cu traficul intens de vehicule 

specializate, oameni, etc. Impactul va fi:  

 

 

4.3.2.11 Analiza şi evaluarea potenţialelor efectele asupra patrimoniului cultural-istoric, 

arheologic şi arhitectural, ca urmare a punerii în aplicare a propunerii de 

investiţii  

În timpul funcţionării şi dezafectării NRRAW, nu se preconizează impacturi non-radioactive 

şi radioactive asupra valorilor materiale şi reducerea resurselor neregenerabile, nici efectul lor.  

Efectul potenţialelor impacturi radiologice asociate cu funcţionarea şi dezafectarea 

NRRAW [190]  

Pe durata fucţionării, vor fi derulate programe pentru monitorizare dozimetrică şi control, 

pentru a demonstra conformitatea cu limitele prevăzute în regulamente.  

Se va efectua o evaluare a consecinţelor radiologice asupra transportului şi depozitării 

ulterioare a RAW în NRRAW.  

Dintr-o estimare în timpul funcţionării obişnuite a NRRAW, rezultă faptul că nu există 

posibilitatea ca efectele radiaţiilor să fie excesive, ca şi precondiţie fiind soluţiile tehnice alese, 

controlul amănunţit furnizat, precum şi dependenţa minimă de intervenţia umană în timpul 

funcţionării instalaţiilor.  

Conform Ordonanţei privind Siguranţa în timpul închiderii instalaţiilor nucleare [140], art. 6 

şi specificaţiilor tehnice ale inginerului de proiect, proiectarea şi punerea în funcţiune a construcţiei 

ar trebui să dezvolte concepte preliminare şi intermediare şi planuri de dezafectare a instalaţiilor 

nucleare potrivit strategiei adoptate anterior în vederea dezafectării ,dacă se îndeplinesc toate 

normele juridice bulgare şi internaţionale în momentul dezafectării.  

Scopul final al dezafectării NRRAW este reprezentat de eliberarea totală şi finală a sitului de 

sursele de radiaţii ionizante, putând fi utilizat ulterior în scopuri agricole sau de altă natură (articolul 

4 alineatul (2) din Ordonanţa privind Siguranţa dezafectării instalaţiilor nucleare.  

Având în vedere că Strategia Naţională pentru manipularea în siguranţă a RAW (Decizia nr. 

693/1999, Consiliul de Miniştri) nu a indicat că intenţionează să utilizeze situl NRRAW în această 

etapă, se poate presupune că situl NRRAW va fi eliberat în totalitate. Aşadar, conceptul proiectului 

 

Tabelul 4.3.13 Impactul de zgomot în situaţii de urgenţă  

Tipul impactului  Direct, negativ  

 Obiectiv teritorial  Local (în locul unde se află instalaţiile)  

 
Frecvenţa impactului  incidental, temporar 

Gradul impactului  de la mediu la sporit, în funcţie de caz  

  Impact cumulativ  se preconizează în cazul vehiculelor utilizate în transport  

 Impact transfrontalier  nu se preconizează  

 



Traducere din limba engleză în limba română conform copiei 

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI DIN CADRUL PROPUNERII DE 

INVESTIŢII PENTRU CONSTRUIREA UNUI DEPOZIT NAŢIONAL DE DEŞEURI SLAB ŞI MEDIU RADIOACTIVE- 

NRRAW  

  Partea IV p. 114 

 

 

trebuie să includă măsuri pentru îndepărtarea în întregime a staţiei şi a sitului adiacent.  

Impactul cumulativ asupra mediului de lucru de la Kozlodui NPP şi NRRAW  

Referitor la aspectul non radioactiv:  

În timpul funcţionării normale a NRRAW, nu se preconizează niciun efect cumulativ 

generat de factori non radioactivi. Emisiile de gaze de la motoarele cu combustie internă ale 

maşinilor speciale sunt atât de neglijabile, încât nu se vor extinde pe distanţe lungi şi nici nu vor 

împiedica atmosfera să se autopurifice. Se aplică acelaşi lucru în cazul apei reziduale şi deşeurilor, 

pentru care nu se preconizează efecte cumulative.  

Referitor la aspectul radioactiv  

Doza estimată pentru o suprafaţă aflată la 3,5 km (distanţa la care se află cea mai apropiată 

zonă rezidenţială) de NRRAW, cu privire la funcţionarea acesteia, este de aproximativ 1 x 10
-

20 

μSv / h. Acest lucru conduce la ideea că doza individuală efectivă în ceea ce priveşte 

populaţia este de 1 x 10
-15 

μSv / an, adică este aproape nulă şi imposibil de măsurat. Efectele 

radiaţiilor sunt cu câteva ordine de mărime mai mici decât efectele radiative rezultate în urma 

funcţionaării reactoarelor 5 şi 6 ale NPP şi cu câteva ordine de mărime mai mici decât la 

momentul în care staţia funcţiona la capacitate maximă cu toate cele şase reactoare. Concluzia 

este că funcţionarea NHRAO nu va contribui la o creştere a impactului radiaţiilor agregate 

(cumulative). Valorile sunt menţionate mai jos.  
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Doza maximă individuală efectivă ce rezultă în urma eliberării emisiilor de la NPP este 

estimată în intervalul 2,68-3,76 x 10
-7

 Sv/an, iar în ceea ce priveşte emisiile fluide, intervalul este 

1,66 x 10
-11

 Sv/an.  

Aceasta înseamnă că  amplificarea de către NRRAW a câmpului de radiaţii din imediata 

apropiere a oraşului  Kozlodui format din radiaţii externe este neglijabilă, fiind cu cel puţin 

patru ordine de mărime mai mică faţă de cea a tuturor construcţiilor aparţinând NPP.  

Nu vor exista scurgeri de gaze radioactive de la NRRAW şi nu se preconizează nici scurgeri 

de fluide radioactive. Cu toate acestea, după cum s-a menţionat mai sus, containerele-colete cu RAW 

sunt sigilate prin sudare, curăţare, dezactivare şi transportare la NRRAW. Se preconizează că nu vor 

exista aceste impacturi pe durata funcţionării normale.  

Concluzia este că, impactul cumulativ asupra mediului este neglijabil.  

4.3.3 Potenţiale impacturi rezultate în urma accidentelor [190]  

Potenţiale riscuri de accidente pe durata construcţiei, funcţionării şi închiderii NRRAW 

asociate cu orice posibilitate de apariţie:  

.  Daune aduse containerelor şi/sau instalaţiilor;  

.  Accidente TI;  

.  Scurgeri, incendii şi explozii;  

.  Dezastre naturale (cutremure, inundaţii).  

 

Construirea containerelor cu combustibil nuclear uzat se bazează pe conceptul de "zero 

scurgere", care presupune absenţa efectelor asupra apelor subterane şi a stratului de suprafaţă al 

solului în vederea restabilirii şi dezafectării depozitului, având în vedere că integritatea acestora nu 

este compromisă în timpul manipulării (cădere, lovire, etc) sau ca urmare a unor evenimente externe 

(explozii, incendii, accidente rutiere şi cutremure). În plus, relieful nivelat şi amplasarea sitului 

exclud pericolul scurgerilor.  

Extinderea impactului asupra solului in procesul de construcţie este posibilă numai la nivel non 

radioactiv atunci când soluţiile de proiectare nu se află în conformitate cu condiţiile privind 

durabilitatea solurilor, ca urmare a producerii de alunecări de teren şi a altor modificări, atât în 

condiţii speciale, cât şi primare, prin afectarea solului (de la efectele seismice şi / sau vibraţiile 

maşinilor şi echipamentelor de etanşare, la repararea daunelor construcţiilor şi instalaţiilor).  

 

Aer: din punct de vedere tehnologic, procesul de depozitare în NRRAW este asociat cu o 

probabilitate scăzută de avariere a echipamentelor, fiind chiar şi în acest caz o sursă de poluanţi non 

radioactivi ce pot avea efecte negative asupra aerului ambiental.  

 

Aer: nu există vehicule motorizate convenţionale pe situl NRRAW care să poată avea 

acccident.  

În zona Kozlodui NPP, circulaţia vehiculelor speciale destinate transportului se va realiza 
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conform unor orare stricte şi la viteze mici, fiind puţin probabil să se producă accidente.  

ndii şi explozii;  

Aer: nu se preconizează scurgeri. Nu se preconizează incendii sau explozii ale materialelor ce 

pot reprezenta surse non radioactive de poluanţi inflamabili, cu consecinţe negative asupra aerului 

ambiental.  
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 Dezastre naturale (cutremure, inundaţii).  

Aer: Tornadele şi grindina sunt considerate fenomene meteorologice periculoase în regiunea 

Kozlodui NPP. Probabilitatea formării unei tornade în zona Kozlodui NPP pe durata unui an este 

estimată la10
-6

. Din punct de vedere statistic, furtunile cu grindină sunt fenomene accidentale, 

datorate variaţiilor spaţiale şi temporale mari. În perioada cuprinsă între 5 mai şi 31 iulie, în regiunea 

Kozlodui NPP.  

Următoarele trei evenimente extraordinare, împărţite în trei categorii, vor fi luate în calcul în 

vederea proiectării containerelor:  

- acestea reprezintă situaţiile care, din motive de siguranţă, se vor petrece o dată 

sau de multe ori pe durata de viaţă a instalaţiei. Proiectarea poate împiedica aceste incidente 

prin evitarea producerii de impacturi suplimentare asupra mediului, aflate peste nivelurile 

cele mai joase asociate cu perioade de funcţionare normală.  

- acestea reprezintă situaţiile care, din motive de siguranţă, nu sunt 

preconizate să apară pe durata de viaţă a instalaţiei, construcţia fiind capabilă să le 

împiedice apariţia.  

-acestea sunt situaţii foarte rare, datorate unor circumstanţe 

neaşteptate sau unor factori externi. Structura poate împiedica apariţia unor asemenea 

evenimente 

Analizele preliminare privind siguranţa au arătat că, până şi în situaţii de urgenţă, efectele 

radiologice sunt semnificativ mai mici decât limitele legale de protejare a populaţiei, în conformitate 

cu standardele de siguranţă stabilite de IAEA.  

În conformitate cu prevederile legislaţiei nucleare referitoare la instalaţiile nucleare, au fost 

create situri cu surse de radiaţii ionizante cu statut special. Analiza preliminară privind siguranţa a 

indicat criteriile pentru stabilirea dozei anuale individuale efective pentru populaţie, corespunzătoare 

limitei exterioare a zonelor cu statut special / zonă RZZ şi măsurile preventive de siguranţă / se 

impune o distanţă de aproximativ 6 metri de modulele pentru eliminare. Dincolo de această limită, 

după cum este indicat mai sus, gradul de expunere a populaţiei la radiaţii este neglijabil şi aproape 

nul. Asta înseamnă că amplasarea NHRAO lângă NPP nu va conduce la o schimbare a suprafeţei 

zonelor cu statut special existente de la Kozlodui NPP.  

Dezvoltarea Planului de acţiune în situaţii urgenţă pentru NRRAW ar trebui să fie coordonat 

cu Planul de acţiune în situaţii de urgenţă pentru Kozlodui NPP, ambele fiind dezvoltate în 

conformitate cu principiul ALARA, prevede organizarea tuturor activităţilor de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă în vederea asigurării protecţiei instalaţiei. Kozlodui NPP a prevăzut un Plan de 

acţiune pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu reglementările armonizate şi celelalte norme 

necesare luate în cazul producerii unor dezastre naturale, precum inundaţii, îngheţ, ninsoare, 

cutremure, furtuni şi vijelii.  

Soluri  

Impacturile asupra NRRAW, ce face obiectul propunerii de investiţie în situaţii de urgenţă,  

sunt cele mai periculoase din totalitatea impacturilor care se pot produce asupra pământului, solului 

şi ecosistemului înconjurător. Aceste efecte pot avea mai multe aspecte- la nivelul apelor de 

suprafaţă şi subterane, şi anume în depozit şi pot avea aspect radioactiv şi non radioactiv. Deşi aceste 
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efecte sunt aproape neglijabile, vom numi câteva care se pot extinde în zonele adiacente. Aceste 

efecte pot fi cauzate de:  

• Incendii produse din cauza neglijenţei sau acţiunilor rău-intenţionate pe suprafaţa 

depozitului. Aceste tipuri de incendii sunt stinse repede, însă acest lucru presupune multă muncă şi 

pierderi financiare. Pot afecta terenurile adiacente sau habitatele de plante şi animale. Aşadar, se 

impune un control strict, nu doar în ceea ce îi priveşte pe lucrătorii de la depozit, ci şi cu privire la 

crearea unui centru de verificare în vederea prevenirii pătrunderii oamenilor dinafara sitului. Este 

necesară dezvoltarea unui plan de intervenţie care să cuprindă estimări riguroase pentru toate 

evenimentele legate de stingerea incendiilor. Aceste incendii pot fi considerate similare cu cele care 

se produc pe alte situri industriale.  

• Ploi torenţiale care cauzează inundaţii şi scurgerea apei de pe zonele mai înalte pe cele mai 

joase. Acestea sunt ape de eroziune, care transportă nămol şi materii organice până la sistemul de 

canalizare. Nu doar că vor contamina solul din zona sitului, ci şi terenul de la cumpăna apelor. 

Acesta este motivul pentru care, după ce se vor crea diguri în timpul lucrărilor de construcţie, fiecare 

suprafaţă nedefinită va fi amenajată pentru a preveni orice tip de eroziune a solului.  

• Posibilele cutremure pot cauza, de asemenea, pagube asupra suprafeţei depozitului. Acestea 

constau în alunecări de teren, dezintegrarea suprafeţelor de teren nerefăcute în urma construcţiilor şi 

răspândirea pe terenurile adiacente.  

• Nu se preconizează efecte drastice produse în situaţii de urgenţă cu privire la celulele 

NRRAW, deoarece acestea sunt protejate de orice tip de scurgere de radiaţii şi efecte ale mişcărilor 

tectonice. Nu se preconizează impacturi de radiaţii asupra solului generate de situaţii de urgenţă.  
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în alte situaţii de urgenţă, generate eventual de deşeuri neîngropate în timpul transportului 

acestora la NRRAW. Caracteristicile efectelor a căror apariţie asupra solurilor este mai puţin 

probabilă în aceste situaţii, sunt menţionate în propunere.  

Pentru a reduce efectele oricărei situaţii de urgenţă este necesar să se elaboreze un plan de 

urgenţă bazat pe calcule riguroase privind toate măsurile ce trebuie luate pentru a preveni orice 

posibilitate de apariţie a unor situaţii de urgenţă pe situl ce face obiectul propunerii de investiţie. 

Acest plan trebuie să fie aprobat de autorităţile corespunzătoare pentru a preveni sau reduce 

consecinţele situaţiilor de urgenţă. După adoptarea sa, trebuie să se observe faptul că activitatea 

NRRAW este obiectul propunerii de investiţii, fiind verificată de organele de control ale NPP şi de 

cele responsabile pentru acţiuni în situaţii de urgenţă.  

Concluzie:  

Analiza preliminară privind siguranţa efectuată au arătat că integritatea containerului 

va fi menţinută referitor la toate accidentele şi incidentele previzibile, precum scurgerile din 

containere cauzate de erorile de manipulare. Impacturile negative asupra mediului vor fi 

prevenite chiar şi în condiţii extreme, şi anume evenimente externe precum incendii sau 

cutremure.  

Cazurile de urgenţă (şi efectele ulterioare asupra sănătăţii umane şi a mediului), care vor fi 

supuse unei evaluări cantitative detaliate în OAB vor confirma conceptul de "zero scurgeri"şi vor 

dovedi că nu vor apărea alte implicaţii asupra mediului sau populaţiei decât cele descrise în EIAR.  

Cu privire la normele de siguranţă, este necesară obţinerea aprobării provizorii de la OAB 

ANR înainte de începerea construcţiei NRRAW. Trebuie obţinută aprobarea de la NRA OAB 

înainte de punerea în funcţiune a NRRAW.  

4.3.4 Impactul transfrontalier  

‐Bulgaria a notificat România, conform Ordonanţei privind procedurile pentru efectuarea 

EIAR (Ch. 8) şi Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontalier (Monitorul Oficial 86 din 1 octombrie 1999, Corr.. Double.No. 89 din data de 

12 octombrie 1999. Notificarea către România este oficială, prin furnizarea de informaţii în 

conformitate cu art. 3 din Convenţie (ESDP).  

‐IP se încadrează în ANEXA 1 punctul 3 al Convenţiei şi Ordonanţei (proiecte pentru care un 

EIAR este obligatoriu şi ar trebui să ia în considerare impactul transfrontalier). Bulgaria este 

ţara de origine a acestui proiect. În pregătirea raportului EIAR privind efectele 

transfrontaliere în urma procedurii descrise în Art.25 din Capitolul 8 din Ordonanţa privind 

EIAR. Organul competent este MEW.  

‐În legătură cu punerea în aplicare a articolului 25, alineatul 2, ministrul MEW a informat 

autorităţile române care se ocupă de proiect, prin documentul de notificare referitor la 

propunerea de investiţii pentru implementarea unui mecanism naţional de eliminare a 

deşeurilor slab şi mediu radioactive.  

‐Autorităţile române au decis să participe la procedura EIAR pentru derularea proiectului şi au 
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informat autorităţile bulgare  

‐Recomandările legate de obiectivul şi conţinutul raportului EIAR cu privire la România 

au fost luate în considerare pentru finalizarea termenilor de referinţă pe baza cărora  a 

fost elaborat aceast EIAR.  

‐EIAR respectă conţinutului documentaţiei privind EIA, după cum este prevăzut în anexa 2 din 

Convenţia privind ESDP şi luând în considerare toate prevederile Art.4.  

‐Obiectivul depinde în special de argumentele din Raportul privind siguranţa, de estimarea 

preliminară în ceea ce priveşte siguranţa şi de măsurile de gestiune luate, vizându-se 

asigurarea calităţii cu privire la toate aspectele referitoare la securitate.  
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‐De asemenea, conform cerinţelor părţii române şi articolului 6.3 din Directiva Habitate va 

exista o hartă,  

care să indice poziţia obiectivului în raport cu zonele aparţinând Natura 2000. În raportul 

EIAR, se efectuează o analiză detaliată şi o evaluare a impactului asupra NRRAW pentru 

perioade de construcţie diferite, funcţionare  şi închidere, asupra tuturor elementelor mediului 

înconjurător şi ulterior, asupra ariilor protejate din Bulgaria. Impactul este minor şi se poate 

afirma că nu există impact negativ asupra ariilor protejate aflate în România.  

‐În conformitate cu recomandările părţii române, sunt analizate în detaliu în cadrul EIAR 

următoarele aspecte:  

a/ În evaluarea aspectelor legate de componenta apă se discută în detaliu aspecte legate de 

generarea apei reziduale în timpul funcţionării instalaţiilor, cantităţile, metodele de încărcare, 

depozitare şi tratare, în conformitate cu toate reglementările (descrierea detaliată în p.4.2 a 

EIAR)  Cantităţile de apă menajeră sunt minime, fiind generate de 64 de angajaţi, 

nepreconizându-se producerea de apă poluată care ulterior să ajungă la instalaţiile cu apă. 

Impactul asupra mediului este neglijabil, fiind imposibil să se producă un impact 

transfrontalier.  

b/ S-a formulat o cerere de a întocmi planuri de prevenire şi intervenţie în caz de poluare 

neaşteptată cauzată de fenomene hidro-meteorologice periculoase sau de deteriorare a 

instalaţiilor, urmând să se stabilească în cadrul proiectului un plan detaliat de urgenţă, care va 

asigura o zonă de non-risc a sitului şi, respectiv, va preveni riscul în ceea ce priveşte partea 

română.  

c/ Se va respecta recomandarea din raportul EIAR de urmărire a caracteristicilor sitului 

"Radiana" în termeni de inundaţii, activitate seismică şi geotectonică, având în vedere că 

debitele mari pe fluviul Dunărea ori afluenţii săi sau precipitaţiile abundente, precum şi 

cutremurele şi alunecările de teren, pot provoca o poluare accidentală. Soluţiile propuse sunt 

în concordanţă cu riscul rezultat din zona în care fenomenele menţionate mai sus sunt 

descrise în detaliu de către diferiţi experţi, în EIAR p.5.5. Există măsuri de prevenire a 

riscurilor de poluare din zonă şi, prin urmare, apariţia unei situaţii de risc de contaminare 

transfrontalieră nu este posibilă.  

d/ Nu se preconizează migrarea substanţelor poluante în apele subterane până pe teritoriul 

românesc. Explicaţia este descrisă în mod explicit în EIAR p.4.3. Textul cuprinde o schemă 

care indică migrarea izotopilor în zona de aerare a apelor subterane şi aceştia nu pot ajunge în 

Dunăre sau în corpurile de ape subterane care se află sub râuri şi apoi trec pe teritoriul 

românesc.  

-Datele cu privire la dozele suplimentare, efectele asupra populaţiei, care rezultă din 

funcţionarea normală a tuturor siturilor / NRRAW Kozlodui şi instalaţiile asociate / specifice 

diferitelor scenarii de funcţionare / numărului de maşini de transport, tipul de combustibil, 

etc /  

Nu se preconizează impacturi transfrontaliere în ceea ce priveşte aerul  

S-a efectuat o estimare în EIAR în ceea ce priveşte impactul radioactiv asupra populaţiei din 

zonă şi în caz de accidente rezultate în urma circumstanţelor ulterioare în timpul transportului, 

inundaţiilor, cutremurelor, ploilor torenţiale şi atacurilor teroriste, bazată pe expertiza IP a 
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impactului asupra mai multor componente ale mediului.  

În analiza privind securitatea depozitului referitor la eliminarea RAW, este important să se 

evalueze reacţia sistemului de eliminare a reziduurilor şi, în condiţiile actuale şi viitoare, inclusiv în 

raport cu evenimente preconizate şi puţin probabile, să se ţină cont de o multitudine de factori (de 

exemplu, incertitudinea cu privire la modelele conceptuale şi parametrii pe perioade lungi de timp, 

comportamentul uman şi schimbările climatice). Acest lucru se obţine foarte simplu prin formularea 

şi analizarea unor scenarii posibile.  

În scopul acestei metodologii este adoptată următoarea definiţie: "Scenariul este o secvenţă 

ipotetică de procese şi evenimente, fiind unul dintre numeroasele concepte create pentru a ilustra 

gama de comportamente şi stări ulterioare relaţionate cu sistemul depozitului, în vederea evaluării 

siguranţei".  

Trăsături, procese şi fenomene (FPP)-  

Rezultatele provenite din transportul radionuclizilor în zona nesaturată sunt prezentate în 

tabelul 3 ([24] din documentaţia PAD). În urma acestor rezultate, se poate concluziona că niciunul 

dintre radionuclizii studiaţi nu poate ajunge în acvifer pentru o perioadă de 300 de ani după 

închiderea depozitului. Perioada după care radionuclizii ajung în acvifer este suficient de 

îndelungată în comparaţie cu timpul de înjumătăţire al acestor nuclizi, adică, aceştia vor fi 

dezintegraţi complet. Excepţiile sunt doar I
129

 şi C
129

, însă concentraţiile acestora sunt mult mai 

mici faţă de limitele prevăzute pentru apa potabilă, iar doze mai mari de 0,1 mSv / a nu se 

preconizează.  
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Se presupune că degradarea completă a barierelor inginereşti se va produce la finalul 

perioadei de control instituţional, adică la 300 de ani după închidere.  

Din evaluarea locaţiei propuse rezultă că nu se preconizează niciun impact, că există 

posibilitatea producerii unui impact în contextul schimbărilor actuale ale caracteristicilor curenţilor 

Dunării, ca urmare a schimbărilor climatice, din cauza depărtării de sit (p.4.2.of EIAR)  

Procesul este convergent: nu se poate demonstra un raport clar între schimbările climatice şi 

caracteristicile curenţilor fluviului Dunărea.  

Modificările şi caracteristicile curenţilor Dunării depind atât de factorii sinoptici (sau de 

geneza unui ciclon sau anticiclon), care nu fac parte din domeniul propunerii de investiţie, cât şi de 

instalaţiile tehnice de pe fluviu, care nu au fost studiate în EIAR.  

Informaţiile referitoare la declaraţia de investiţii în conformitate cu articolul 37 din contractul 

EURATOM- (Articolul 37-Fiecare stat membru trebuie să furnizeze Comisiei informaţii generale 

despre fiecare plan ce vizează stocarea deşeurilor radioactive sub orice formă pentru a se stabili dacă 

punerea în aplicare a prezentului Plan poate duce la contaminarea radioactivă a apei, solului sau 

aerului din alt stat membru. Comisia va furniza avizul în termen de şase luni după consultarea unui 

grup de experţi, în conformitate cu articolul 31 / în conformitate cu prezentul articol, procedura este 

în curs).  

Situl respectă atât cele mai bune practici internaţionale în ceea ce priveşte perioadele post-

operaţionale şi de închidere, cât şi etapele de construcţie şi funcţionare, după cum este raportat în 

notificare.  

Măsurile necesare împotriva posibilelor atacuri teroriste au fost descrise în p.7. al EIAR , 

luând în considerare dimensiunea estimată a depozitului de 36 ha şi asigurarea securităţii zonei şi a 

sitului.  

Raportul de securitate analizează, de asemenea, un astfel de scenariu - frecvenţa şi rezultatul 

evenimentului (care poate fi de fapt considerat drept eşec), ca de exemplu o situaţie de urgenţă cu o 

cauză diferită. Evaluarea unor astfel de efecte este complexă şi trebuie luate în considerare impactul 

asupra tuturor factorilor şi componentelor mediului, astfel încât sunt propuse măsuri adecvate pentru 

a atenua efectele. În EIAR evaluarea accidentelor este efectuată separat pentru fiecare componentă.  

-Relaţia dintre acvifer şi fluviul Dunărea şi Evaluarea Impactului asupra Dunării pe durata 

tuturor fazelor depozitului.  

Construcţia NRRAW este prevăzută pe situl "Radiana", la o altitudine mai mare de 50 ÷ 55 

m, în timp ce terenul de-a lungul Dunării se află la o altitudine de 25 ÷ 30 m. Corpul apelor 

subterane, având codul BG1G0000Qal005, "ce alimentează valea cuaternară Kozlodui şi estuarul 

râului cuaternar Ogosta alimentat de corpul de apă subterană BG1G0000Qal015 "sunt conectate 

hidrologic cu fluviul. Această zonă se află în afara sitului "Radiana", acolo unde se proiectează 

construcţia NRRAW. În conformitate cu rezultatele modelării proceselor de migrare, 

radionuclizii
137

Cs,
90

Sr, 
63

Ni, 
241

Am ,
239

Pu şi
94

Nb persistă în depozit sau în straturile de adâncime ale 

solului. În ceea ce priveşte acviferul local de sub NRRAW (corpul de apă subterană 

BG1G00000N2034 "ce alimentează depresiunea neogenică- Lom - Pleven") , după o perioadă de 

aproximativ 3.500 de ani de la închiderea depozitului, doar radionuclizii
129

І şi 
129

C vor avea o 

activitate redusă, ceea ce înseamnă să apele subterane vor fi în siguranţă.  
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Aşadar, nu există precondiţii cu privire la un impact asupra Dunării cauzat de NRRAW pe 

durata etapelor de funcţionare şi pe o perioadă îndelungată după închidere;  

Cerinţele părţii române în ceea ce priveşte punerea în aplicare a evaluărilor impactului asupra 

mediului cauzat de factori radioactivi în etapa preoperaţională a funcţionării Kozlodui NPP asupra 

teritoriul românesc, formaţiunilor geologice din România în zonele de frontieră prin prelevarea de 

probe de foraj în acest scop , nu justifică realizarea unui studiu hidro-geologic folosind urme de 

Rodamină B cu dicromat de sulf pentru determinarea circulaţiei apelor subterane la graniţa română-

bulgară. În opinia noastră, nu sunt necesare alte studii, întrucât acestea nu intră în competenţa EIAR.  

Cerinţa cu privire la realizarea unui studiu meteorologic local al depozitului, inclusiv pentru 

zona de frontieră cu România nu este fundamentată.  

Staţiile automate meteorologice din jurul Kozlodui NPP sunt suficiente pentru descrierea 

meteorologică a zonei depozitului, inclusiv a frontierei naturale cu România. În orice caz, Dunărea, 

ca sursă majoră de apă, reorganizează parametrii meteorologici pe teritoriul României. Pentru 

această zonă, detaliile meteorologice sunt descrise pe baza observaţiilor staţiilor din România.  

Cerinţe ale părţii române în ceea ce priveşte:   
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a/ Determinarea distribuţiei coeficienţilor principalilor radionuclizi din RAW, care urmează 

să se infiltreze în argilă şi furnizarea de eşantioane prin forarea în zona depozitului  

b/ Stabilirea de către partea bulgară a conţinutului de radionuclizi cu durată de viaţă mare din 

deşeurile ce urmează a fi stocate:  C-14, Cl-36, Nb-94, Ni-59, uraniu separat şi trans-uraniu.  

Având în vedere că rata producerii scurgerilor de gaze în atmosferă este determinată de 

grosimea stratului (în acest caz, se presupune că, din cauza adâncimii tranşeelor, se construieşte un 

bloc solid de beton armat, apoi sunt umplute camerele de eliminare cu un amestec  din loess-beton 

acoperindu-se cu un capac de protecţie multi-barieră), se poate confirma cu siguranţă faptul că 

scurgerea de radionuclizi gazoşi din NHRAO ar fi neglijabilă.  

Acest lucru este confirmat prin rezultatele analizei [25] realizate asupra expunerii interne 

prin inhalarea
3

H, 
14

C şi 
222

Rn, sub formă gazoasă, care indică faptul că nu sunt depăşite limitele 

radioactive.  

Pe durata fazei de proiectare se vor atinge următoarele stadii:  

 partea română cu privire la întreprinderea de acţiuni pentru prevenirea 

incidentelor  

prevenirea incidentelor  

care rezultă în urma depozitării (principiul "deşeurilor recuperabile" trebuie  

luat în considerare)  

Caracterizarea sitului "Radiana" include informaţii detaliate cu privire la geologie, 

hidrologie, hidrogeologie, geochimie, procesele tectonice şi seismice, procesele de suprafaţă, apa şi 

schimbările climatice, impactul antropic asupra sitului din EIAR şi o descriere a stării mediului în 

regiunea sitului.  

Forma şi conţinutul deşeurilor, inclusiv ale radionuclizilor, sunt detaliate în EIAR.  

Se propun un program de monitorizare pe durata funcţionării, precum şi soluţii cu privire la 

închidere şi controlul instituţional.  

Programul de supraveghere acoperă toate etapele de viaţă ale depozitului (proiectare şi 

construcţie, funcţionare, control instituţional activ) şi toate tipurile de monitorizare (radiaţii, 

geodinamică, vreme), incluzând monitorizarea tuturor zonelor (instalaţiile, situl, zona de protecţie 

împotriva radiaţiilor, zona de monitorizare).  

Programul de monitorizare a radiaţiilor va îndeplini cerinţele Ordonanţei privind protecţia 

împotriva radiaţiilor în timpul activităţilor ce folosesc surse de radiaţii ionizante, Capitolul 8 şi 

cerinţele din Ordonanţa privind procedurile de identificare a zonelor cu statut special în jurul 

instalaţiilor şi siturilor nucleare ce sunt relaţionate cu surse de radiaţii ionizante.  

Obiectivul general al programului de monitorizare este furnizarea dovezilor directe cu privire 

la prezenţa măsurată sau non-detectarea radionuclizilor şi a radiaţiilor în mediul înconjurător, care 

pot fi relaţionate cu instalaţia de eliminare. Programul este strâns legat de evaluarea siguranţei, astfel 

încât rezultatele monitorizării pot fi aplicate pentru a confirma ipotezele rezultate în urma evaluării 

siguranţei.  

Evaluarea siguranţei cu privire la instalaţiile de eliminare aflate la suprafaţă este o procedură 

menită să evalueze comportamentul unei instalaţii de eliminare şi, în special, potenţialul impact 
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radiologic asupra sănătăţii umane şi a mediului. Modalităţile de distribuţie a radionuclizilor în mediu 

sunt definite în timpul evaluării siguranţei şi efectelor potenţiale asupra sănătăţii.  

Monitorizarea înainte de punerea în funcţiune oferă standardele de bază pentru identificarea 

oricărei modificări suplimentare asupra mediului care poate fi asociată cu evacuările provenite de la 

instalaţia de eliminare.  

Monitorizarea în timpul funcţionării şi închiderii unei instalaţii de eliminare este destinată să 

demonstreze că măsurările reale efectuate asupra mediului nu anulează ipotezele şi estimările privind 

evaluarea siguranţei.  

Referitor la instalaţiile de eliminare de la suprafaţă, acceptarea reglementărilor privind 

proiectarea instalaţiei şi demonstrarea conformităţii după punerea în funcţiune se bazează pe o 

comparaţie a rezultatelor  evaluării siguranţei şi normelor şi a standardelor aplicabile acestei 

instalaţii. Datele rezultate în urma monitorizării furnizează o bază în ceea ce priveşte evaluarea şi 

rezultatele sale.  

Nu se preconizează nicio migrare semnificativă de substanţe radioactive de la instalaţia de 

eliminare, cel puţin pe durata funcţionării, dar nici după închiderea acesteia în timpul perioadei de 

control. Prin menţinerea monitorizării nu se vor detecta radionuclizi specifici şi se va constata 

absenţa unor modificări statistice semnificative în nivelurile altor poluanţi. Monitorizarea este 

concepută astfel încât rezultatul "faţă de o activitate curentă sau concentraţie" să fie suficient pentru 

a sprijini evaluarea siguranţei. În mod similar, programul de supraveghere a instalaţiilor este în curs 

de dezvoltare astfel încât să nu se producă degradarea structurilor şi a sistemelor instalaţiei de 

eliminare într-o măsură care să compromită validitatea evaluarării siguranţei,  fără a fi detectat acest 

lucru.  
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Concluzie:  

Nu se preconizează niciun impact transfrontalier negativ asupra componentelor separate ale 

mediului şi factorilor care îl influenţează referitor la radiaţii şi non-radiaţii.  

În timpul analizei efectuate cu privire la impacturi, se poate susţine faptul că nu se 

preconizează apariţia unui risc referitor la radiaţii în zona sitului, respingându-se posibilitatea 

apariţiei unui impact transfrontalier.  

Rezultatele monitorizării în regiune a radiaţiilor din ultimii trei ani, pentru nevoile NPP, arată 

că radiaţiile în raport cu puritatea aerului, solul, apa, vegetaţia, speciile de animale şi produsele 

obţinute din acestea respectă reglementările, iar valorile măsurate sunt egale sau mai mici decât 

limitele naturale zonale, fiind practic neinfluenţate de lucrările de la Kozlodui NPP.  

Impactul pe durata perioadei de construcţie, funcţionare şi închidere a instalaţiilor este stabilit 

definitiv. Nu se preconizează impacturi cumulativeîn regiune şi implicit, nici impacturi 

transfrontaliere.  

4.4. Matrice pentru evaluarea potenţialelor impacturi asupra oamenilor şi mediului 

înconjurător  

Probabilitatea apariţiei sau absenţei potenţialelor impacturi radioactive şi non radioactive 

asupra factorilor uman şi de mediu, care rezultă din încheierea construcţiei, funcţionarea, închiderea 

NRRAW şi situaţiile de urgenţă este identificată şi evaluată în "Matricea pentru evaluarea 

potenţialelor impacturi asupra oamenilor şi mediului înconjurător".  

Matricea pentru evaluarea potenţialului impact non-radioactiv asupra oamenilor şi mediului 

în timpul implementării NRRAW este prezentată în tabelul 4.4.1.1 în ceea ce priveşte situl Radiana;  

Datorită unui număr de indicatori complecşi de mediu, efectele negative ale construcţiei 

instalaţiei de tip şanţ de pe situl Radiana sunt justificate şi optimizate din punct de vedere economic, 

având în vedere că amplasarea este favorabilă. Tehnologia cea mai eficientă pentru mediu, este cea 

în care eliminarea se realizează într-un tunel de depozitare (în timpul construcţiei, funcţionării, 

închiderii şi în perioada de control instituţional) [186].  

În ceea ce priveşte construirea în subteran a unui NRRAW de tip tunel, deşeurile vor fi 

preluate, transportate, eliminate şi planificate (în faza de construcţie, zona de la intrare în habitatului 

existent va fi desfiinţată). Construcţia este legată de parţialele modificari în peisajul tipic pentru o 

parte limitată a terenului. Estimările se concentrează pe impacturile negative reversibile în urma 

activităţilor de recultivare şi de reintroducere preferenţială a speciilor de faună şi floră.  

Matricea pentru evaluarea potenţialului impact non radioactiv asupra oamenilor şi mediului 

în timpul implementării NRRAW este prezentată în tabelul 4.4.2.1 în ceea ce priveşte situl Radiana;  

Din punct de vedere tehnologic, procesul de conservare a RAW în NRRAW nu este asociat 

cu probabilitatea eliberării emisiilor de gaze în aer sau căile navigabile, în timpul funcţionării 

normale şi în situaţii de urgenţă.  

4.5. Analiza şi evaluarea potenţialelor impacturi   



Traducere din limba engleză în limba română conform copiei 

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI DIN CADRUL PROPUNERII DE 

INVESTIŢII PENTRU CONSTRUIREA UNUI DEPOZIT NAŢIONAL DE DEŞEURI SLAB ŞI MEDIU RADIOACTIVE- 

NRRAW  

  Partea IV p. 128 

 

 

Referitor la aspectul non radioactiv:  

Asupra populaţiei – Nu există probabilitatea producerii unui impact negativ asupra 

populaţiei în zonă pe durata construcţiei, funcţionării şi dezafectării sitului NRRAW. Dacă sunt 

respectate toate instrucţiunile, nu există probabilitatea apariţiei riscurilor asupra sănătăţii lucrătorilor 

de pe sit.  
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În situaţii de urgenţă, este posibil să apară un impact indirect, negativ, de scurtă durată, 

temporar şi reversibil în cadrul sitului NRRAW,  însă nu există riscuri asupra sănătăţii populaţiei din 

zonă sau posibilitatea apariţiei unui impact transfrontalier.  

Asupra aerului  

Impactul asupra aerului ambiental se evaluează după cum urmează:   

Pe durata construcţiei NRRAW, impactul eliberării de emisii de la motoarele cu combustie 

internă ale vehiculelor folosite în construcţii şi emisiile de praf rezultate în urma excavărilor va fi 

negativ, direct, fără a se înregistra efecte secundare sau cumulative, temporar, de scurtă durată, 

reversibil şi se va raporta doar la zona alocată sitului NRRAW, sitului Kozlodui NPP şi la o 

suprafaţă de 3 km şi respectiv, 30 km, de locul de unde vor fi aduse materialele.   

Pe durata funcţionării NRRAW nu se preconizează apariţia unui impact în urma eliberării 

de emisii de la motoarele cu combustie internă ale vehiculelor folosite în construcţii, pe situl 

Kozlodui NPP.  

Pe parcursul închiderii NRRAW impactul va fi acelaşi ca pe durata construcţiei: emisiile 

cauzate de motoarele cu combustie internă ale vehiculelor folosite în construcţii şi praful cauzat de 

demolarea diferitelor structuri, fundaţii consolidate, bariere de protecţie şi de excavarea pe suprafaţa 

drumului vor cauzaun impact negativ, direct, fără efecte secundareşicumulative, temporare, de scurtă 

durată şi reversibil şi va acoperi zona Kozlodui NPP  pe o suprafaţă de 3 km, unde vor fi transportate 

deşeurile rezultate în urma construcţiei.   

În timpul potenţialelor accidente: emisiile de substanţe periculoase, atât pe durata 

construcţiei, cât şi funcţionării, sunt cauzate de incendii (intenţionate sau neintenţionate). Cantitatea 

de emisii depinde de importanţa accidentului, adică de durata acestuia şi de cantitatea de substanţe 

implicate în accident, un astfel de risc vizând numai personalul direct implicat în funcţionarea 

curentă. Impactul va fi direct, negativ, de scurtă durată şi reversibil.  

Asupra apelor de suprafaţă: Nu există probabilitatea unui impact negativ asupra populaţiei 

în zonă pe durata construcţiei, funcţionării şi dezafectării sitului NRRAW. Nu se preconizează 

niciun risc asupra sănătăţii dacă sunt respectate toate instrucţiunile.  

În situaţii de urgenţă, este posibil să apară un impact indirect, negativ, de scurtă durată, 

temporar şi reversibil în cadrul sitului NRRAW,  însă nu există riscuri asupra sănătăţii populaţiei din 

zonă sau posibilitatea apariţiei unui impact transfrontalier.  

Asupra apelor subterane   

Nu există probabilitatea producerii unui impact negativ asupra apelor subterane pe durata 

construcţiei, funcţionării şi dezafectării sitului NRRAW.  

În situaţii de urgenţă, este posibil să apară un impact indirect, negativ, de scurtă durată, 

temporar şi reversibil în cadrul sitului NRRAW,  însă nu există riscuri asupra sănătăţii populaţiei din 

zonă sau posibilitatea apariţiei unui impact transfrontalier.  

Asupra solului  

Pe durata construcţiei NRRAW,se preconizează apariţia unui impact negativ, dar inevitabil, 

permanent, ireversibil în cadrul sitului NRRAW şi în imediata vecinătate a acestuia, unde vor fi 
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depozitate deşeurile eliminate.  

Nu se preconizează niciun impact asupra solului pe durata funcţionării şi închiderii NRRAW.  

In situaţii de urgenţă, este posibil să apară un impact indirect, negativ, de scurtă durată, 

temporar şi reversibil în cadrul sitului NRRAW  

Asupra solurilor, biodiversităţii şi peisajului. Pe durata construcţiei NRRAW, se 

preconizează apariţia unui impact negativ, dar inevitabil, permanent, ireversibil în cadrul sitului 

NRRAW şi în imediata vecinătate a acestuia, unde vor fi depozitate deşeurile eliminate.  
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Pe durata funcţionării şi închiderii NRRAW, se preconizează un impact pozitiv asupra 

reabilitării anumitor sectoare.  

Nu se preconizează impacturi transfrontaliere.  

Factorii fizici dăunători non radioactivi -Zonele din vecinătatea sitului supuse unei 

proceduri de reglare a zgomotului sunt oraşul Kozlodui (3,2 km), satul Hurlets (6,6 km) şi situl 

industrial Kozlodui NPP.  

Limitele privind nivelurile de zgomot pentru diferite sectoare şi zone de construcţie sunt 

reglementate prin Regulamentul nr. 6 referitor la indicatorii de zgomot din mediu (MH, MEW, 

2006) astfel:  

-Zone rezidenţiale: pe timpul zilei - 55 dBA, seara - 50 dBA, noaptea - 45 dBA;  

-Zone industriale: 70 dBA pe timpul zilei, seara şi noaptea.  

Prin urmare, distanţa corespunzătoare a depozitului de siturile care se supun reglementărilor 

legale privind zgomotul, activităţile de construcţii, funcţionarea şi închiderea nu vor reprezenta o 

sursă de zgomot pentru acestea.  

Serviciul de transport în timpul construcţiei depozitului, în funcţie de deplasarea rutieră din 

zonă, va deteriora mediul sonor din jurul acestuia, în timpul traversării oraşelor. Impactul se va 

produce doar pe timpul zilei.  

 Mijloacele de transport în timpul funcţionării şi închiderii NRRAW nu vor traversa teritoriul 

aşezărilor vecine.  

Nu se vor înregistra niveluri excesive de zgomot pe suprafaţa depozitului pentru RAW.  

Referitor la aspectul radioactiv  

Asupra apelor subterane  

Este puţin probabilă apariţia unui impact asupra apelor subterane pe durata construcţiei, 

funcţionării şi închiderii NRRAW.  

Pe baza modelului matematic al migrării după etapa de control instituţional (care durează 300 

de ani), s-a constatat că toţi radionuclizii cercetaţi (cu excepţia
129

І şi
14

C sunt reţinuţi şi se 

dezintegrează chiar şi în spaţii cu conţinut de apă scăzut (zona de aerare) aflate sub depozit, 

neajungând, în general, la pânza freatică. Radionuclizii
129

І şi
14

C, după o perioadă îndelungată de 

aproximativ 600 de ani în timpul căreia trec prin zona de aerare, se infiltrează mai întâi în terasa 

neinundabilă pe care este construită Kozlodui NPP. Cantitatea infiltrată se caracterizează prin 

activitate foarte redusă (aproape neglijabilă), ceea ce înseamnă că apele subterane sunt în siguranţă, 

neexistând şansa producerii unei contaminări radioactive. Având în vedere acest fapt, precum şi 

absenţa precondiţiilor cu privire la reglementările Legii Apei stabilite, la stabilirea ulterioară a 

zonelor de protecţie sanitară în jurul sitului existent "Radiana, la instalaţiile de admisie pe teritoriul 

propunerii de investiţie, construcţia NRRAW respectă "Prelucrarea şi depozitarea substanţelor 

radioactive şi a deşeurilor din Anexa nr. 2 a art. 10, alineat 1 din Decretul nr. 3/16.10.2000   

În situaţii de urgenţă, este posibil să apară un impact indirect, negativ, de scurtă durată, 

temporar şi reversibil în cadrul sitului NRRAW  
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Asupra solului  

Nu se preconizează niciun impact impact asupra solului pe durata construcţiei, funcţionării şi 

închiderii NRRAW.  

După etapa de control instituţional (care durează 300 de ani), se preconizează apariţia unui 

impact indirect, permanent, reversibil, scăzut şi a unui domeniu de aplicare teritorial în cadrul sitului 

NRRAW. Acest lucru va presupune blocarea şi dizolvarea radionuclizilor în zona cu conţinut de apă 

inconsistent (zona de aerare) de sub depozit.  
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In situaţii de urgenţă, este posibil să apară un impact indirect, negativ, de scurtă durată, 

temporar şi reversibil în cadrul sitului NRRAW.  

Analiza şi evaluarea potenţialelor impacturi preconizate (legat de aspectul transfrontalier).  

Potenţialele impacturi relativ negative asupra mediului sunt preconizate în timpul tuturor 

etapelor (în faza de construcţie, funcţionare, închidere şi în perioada de control instituţional). Cei 

mai complecşi indicatori de mediu (biodiversitatea, ariile şi zonele protejate) şi efectele negative 

reprezintă cele mai favorable şi eficiente IP pentru situl Radiana.  

Construcţia este asociată cu modificări parţiale, dar reversibile în peisajul tipic al unei zone 

restrânse.   

Amplasarea IP NRRAW de tip tunel respectă cerinţele ce trebuie întrunite, dar numai în cazul 

ţării noastre, nu şi în ceea ce priveşte alte ţări (aspecte legate de funcţionarea în siguranţă a 

NRRAW). În acest caz:  

-direct, pe termen lung, negativ, însă local şi reversibil  

după recultivarea cu succes a porţiunilor afectate.  

 

- în faza de construcţie şi funcţionare  

a depozitului de deşeuri radioactive, în special în situaţii de urgenţă, până la 

încheierea totală  

a eliminării volumului de deşeuri şi implementarea fazei de recultivare.  

ţa şi reversibilitatea impactului. Pe perioada terminării 

stocurilor şi fazei de recultivare, şi anume la cinci ani după  

plantarea ierbii/ copacilor.  

Nu se preconizează transportul de substanţe periculoase, pe calea apei sau aerului.  

De mare interes este apariţia riscului de radiaţii.  

Ar trebui subliniat faptul că rezultatele monitorizării în regiune a radiaţiilor din ultimii trei 

ani, pentru nevoile NPP, arată că radiaţiile în raport cu puritatea aerului, solul, apa, vegetaţia, 

speciile de animale şi produsele rezultate din acestea respectă reglementările, iar valorile măsurate 

sunt egale sau mai mici decât limitele naturale zonale, fiind practic neinfluenţate de lucrările de la 

Kozlodui NPP. Astfel, nu se preconizează în regiune apariţia vreunui efect cumulativ rezultat din 

funcţionarea NRRAW.  

Nu se preconizează niciun impact transfrontalier pe perioada de construcţie, funcţionare şi 

închidere a NRRAW asupra aerului, solului, apei, vegetaţiei, speciilor de animale şi produselor 

rezultate din acestea, atât din punct de vedere radioactiv, cât şi non radioactiv.  
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DESCRIEREA ANEXELOR 

Partea IV  

4. DESCRIEREA, ANALIZA ŞI EVALUAREA POTENŢIALELOR IMPACTURI ASUPRA 

OAMENILOR ŞI MEDIULUI CA REZULTAT AL IMPLEMENTĂRII NRRAW 

1 Rezultatele cercetărilor modelului mathematic pentru evaluarea migrării radionuclizilor prin 

barierele inginereşti şi straturile de profunzime ale solului în zona sitului “Radiana” pentru NRRAW de tip 

şanţ [421]  

2 Rezultatele cercetărilor modelului mathematic pentru evaluarea migrării radionuclizilor în subsolul 

zonei sitului “Radiana” pentru NRRAW de tip şanţ [421]   

3 Rezultate generale din evaluarea siguranţei [201]  

4 Matrici pentru evaluarea potenţialelor impacturi asupra oamenilor şi mediului   

5 Procedura impactului transfrontalier  

 

 

Lista abrevieri  
 
AAQ  = calitatea aerului ambiental 

AMS = statii automate de meteorologie 

BRPS = standardele de bază de radioprotecţie 

CA = evaluarea compatibilitatii 

DFS = canalizare menajera 

DRBD = Directia Bazinala a Regiunii Dunare 

EA  = evaluarea ecologica  

EEA  = Agentia de Mediu Executiva  

EIA  = evaluarea impactului asupra mediului  

EMF = campuri electromagnetice 

EPL= Legea protectiei mediului 

EU  = Uniunea Europeana  

FDP = particule fine de praf  

HFS = canalizarea menajera gazdă 

HM = Ministerul Sanatatii  

IAEA = Agentia Internationala de Energie Atomica 

IHO = Organizatia Internationala de Sanatate   

INDA=  Agentia Internationala de Aparare Nucleara 

IP = propunerea de investitie  

LILRAW = deşeurilor radioactive cu nivel scăzut si cu nivel intermediar  

LNHW = depozite de deşeuri pentru deşeuri nepericuloase 
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LSUNE = Legea pentru utilizarea în siguranţă a energiei nucleare 

LB = Legea biodiversitatii  

MEW = Ministerul Mediului si Apelor   

MLF = frecventa scazuta si medie  

MMS = sistemul de monitorizare meteorologica  

MRD = Ministerul Dezvoltarii Regionale  

MPP = mijloace de protectie personala 

NEN = reteaua nationala ecologica  

NPP  = centrala nuclearelectrica  

NRA = Agentia de Reglementare Nucleara 

NRRAW = depozit national pentru deseuri radioactive cu nivel scazut si intermediar 

PA  = arii protejate  

PMG = management de proiect de grup 

PSA = evaluarea preliminara a securitatii  

PT = teritorii protejate  

RAW  = deseuri radioactive  

RB  = Cartea Rosie  

RBNRP = Regulament pentru normelor de bază ale protecţiei împotriva radiaţiilor 

RCC = container din beton armat  

REIA = raportul privind evaluarea impactului asupra mediului   

REM = monitorizarea radioecologica  

REWI = Inspectoratul Regional de Mediu si Ape   

RISS  = Institutul de Cercetări pentru Pedologie 

SD = Divizia Speciala  

SE”RAW” = Compania de Stat “Deseuri Radioactive” 

SU RAW = Unitatea Specializata “Deseuri Radioactive” 

SCRAW = Depozitul de Deşeuri Radioactive Condiţionate 

SNF= combustibil nuclear uzat 

SV = vehicule specializate  

TA = accident in trafic  

TLV = pragul valorilor limită 

UBRD = Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

WML = Legea de gestionare a deşeurilor 

WSHFS = activităţi de siguranţă, igienă şi siguranţă la foc 
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