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7.  DESCRIEREA MĂSURILOR PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SAU STOPAREA 

EFECTELOR NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI, ACOLO UNDE ESTE POSIBIL, ŞI 

PLANIFICAREA EXECUTĂRII ACESTORA  

Toate cerinţele "legii privind gestiunea deşeurilor" au fost luate în considerare în cadrul 

propunerii de investiţii. Conceptul de protecţie compartimentată este aplicat, pe baza folosirii 

simultane a unui sistem multi-barieră inginerească şi a precauţiilor administrative.  

Sistemul multi-barieră include:  

 Prima Barieră Inginerească – o matrice de ciment unde sunt condiţionate deşeurile 

radioactive  

A Doua Barieră Inginerească este reprezentată de pereţii containerului din beton armat, 

acoperiţi cu materiale hidroizolante 

A Treia Barieră Inginerească este reprezentată de pereţii din beton armat ai celulei depozit, 

acoperiţi cu material hidroizolant şi material de umplere loess-ciment care conţine materiale naturale 

anorganice absorbante (zeolit)  

 A Patra Barieră Inginerească  este reprezentată de stratul de loess-ciment din jurul 

celulelor  

 A Cincea Barieră Inginerească  este loess-ul compactat  

A şasea barieră (naturală) este reprezentată de complexul de loess unde sunt construite şi 

izolate modulele  – conform studiilor anterioare, acest ansamblu este practic în totalitate uscat şi are 

calităţi absorbante care obstrucţionează migrarea radionuclizilor  

 A Şaptea barieră inginerească este reprezentată de mantaua protectoare inginerească cu 

bariere multiple.  

Există o altă barieră reprezentată de sistemul de colectare a apelor atmosferice şi de drenaj în 

jurul fiecărei celule depozit.  

Sistemul multi-barieră este aplicat în timpul construcţiei şi izolării depozitului.  

Măsurile administrative luate în timpul funcţionării şi după închiderea depozitului sunt un 

sistem de măsuri tehnice şi organizatorice de protecţie a barierelor şi de menţinere a eficienţei 

acestora, precum şi pentru protecţia populaţiei şi a mediului. În general, acestea includ:  

 în timpul perioadei de funcţionare - controlul asupra documentaţiei de deşeuri nucleare 

condiţionate asumate, de măsurare a controlului pentru stabilirea greutăţii coletului, a dozei de putere, 

a activităţii generale şi specifice a radionuclizilor, a testării nivelului contaminării radioactive a 

suprafeţei, etc., monitorizarea radioactivității şi geo-monitorizarea în zonele specificate de protecţie şi 

observare;  

 în faza de închidere şi izolare a depozitului - decontaminarea şi dezafectarea sau izolarea 

tuturor construcţiilor, sistemelor şi echipamentelor uzate, amplasarea deşeurilor radioactive, controlul 

activ departamental privind executarea programelor de monitorizare a stării sitului şi echipamentului 

şi pentru monitorizarea radiaţiilor, precum şi controlul pasiv prin măsuri administrative de precauţie 

pentru utilizarea terenurilor.  

 

Recomandări:  

-Deciziile din cadrul proiectului pentru înfiinţarea unui NRRAW (Depozitul Naţional pentru 

Deşeuri Radioactive), trebuie justificate prin calculele pentru forţa portantă şi stabilitatea 

terenului, împreună cu analiza conținutului acestuia de soluri slab consolidate / loess.   

 Planul de Dezvoltare în Detaliu a Locaţiei - DSDP, care se află în momentul de faţă în faza de 

pregătire şi coordonare a poziţionării instalaţiilor individuale, poate fi adaptat în vederea optimizării 

funcţionării sitului. Se vor defini parametrii dezvoltării: densitate, rata intensităţii, zona peisagistică, 

înălţimea clădirilor şi altele. Indicatorii de dezvoltare.  

 DSDP-ul final şi fazele succesive de design, vor fi specificate în proiectul de transport - 

comunicare pentru revizuirea fluxurilor de trafic şi a legăturilor dintre infrastructura rutieră existentă 

şi schemele speciale pentru organizarea controlului rutier.  

 



-În cadrul preliminar, conceptual al proiectului NHRAO, limita zonei de protecţie este definită ca 

fiind la o distanţă de 6 m de pereţii staţiei de eliminare a deşeurilor. În următoarele etape de 

proiectare, conform aprobărilor metodologiei NEA, vor fi stabilite zonele cu statut special. În 

stabilirea acestora, este necesar să fie luate în considerare dimensiunile zonelor cu statut special 

pentru NPP care sunt actualizate la momentul pregătirii EIA.  

-În fazele următoare de dezvoltare şi de implementare a proiectului, trebuie să fie luate în considerare 

cerinţele, în vederea minimizării impactului radiaţiilor şi pentru a evita creşterea dimensiunii zonelor 

cu statut special ale NPP ca urmare a prezenţei NHRAO (prin estimările preliminare nu se 

preconizează niciun efect cumulativ al activităţii din timpul funcţionării normale şi în situaţii de 

urgenţă în cadrul NHRAO).  

-Implementarea şi executarea propunerii de investiţie trebuie să corespundă cerinţei de conservare a 

corpurilor de apă, conform RBMP pentru atingerea obiectivului - obţinerea, menţinerea şi 

îmbunătăţirea condiţiilor şi a gestiunii apei în bazinul Dunărea până în 2015 (Secţiunea 7 a RBMP stă 

la baza programelor pentru prevenirea şi reducerea presiunilor antropogenice şi a impacturilor asupra 

resurselor de apă care sunt luate în considerare, precum şi IP, şi vor fi efectuate în cadrul etapelor 

succesive de proiectare, construcţie, funcţionare şi închidere a sitului):  

 

 



• Programul 7.1.3. (Secţiunea 7 RBMP). Măsuri de protejare a resurselor de apă pentru obţinerea 

apei potabile, inclusiv măsurile de protejare a calităţii acesteia, în vederea reducerii nivelului de 

purificare pentru obţinerea apei potabile. BG1MB011 Interdicţie cu privire la eliminarea apei, 

conţinând substanţe periculoase sau nocive direct în aceste zone pentru protejarea apelor subterane.   

IP nu prevede eliminarea directă a apei în zonele subterane protejate.   

BG1MB018 Respectarea reglementărilor pentru evaluarea impactului asupra mediului (EIA). 

Conform EPA, propunerea de investiţie pentru lucrări miniere, construcţii subterane şi alte activităţi 

şi tehnologii care pot afecta cantitatea şi/sau calitatea apei potabile.   

Se vor lua în considerare măsurile IP şi EIA pentru următoarele etape de proiectare, în vederea 

îndeplinirii cerinţelor legislaţiei curente, pentru a preveni crearea condiţiilor de deteriorare a 

cantităţii şi/sau calităţii apei potabile.  

BG1MB022 Controlul asupra deciziilor EIA, permiselor WA şi ordinelor EPA, Protecţia Sanitară şi 

alte reglementări.   

• Programul 7.1.5.1. (Secţiunea 7 RBMP). Măsuri pentru a reglementa emisiile în apele subterane 

prin interzicerea introducerii poluanţilor din surse punctuale de poluare sau cerinţele pentru eliberarea 

permiselor şi revizuirea periodică şi actualizarea acestora.   

BG1MB040 Interdicţia cu privire la eliberarea permiselor în ceea ce priveşte eliminarea directă a 

poluanţilor în apele subterane,  

Măsurile IP nu permit eliminările directe în apă  

BG1MS015 Reglementări cu privire la permisele pentru admisia de ape subterane, în vederea 

monitorizării interne a apelor subterane şi cerinţele programului de monitorizare.   

Această măsură este necesară în vederea furnizării următoarei etape de proiectare.   

BG1MS016 Interdicţia privind eliminarea substanţelor prioritare şi a altor activităţi la suprafaţă şi în 

apele subterane, care pot permite deversarea indirectă a substanţelor prioritare în apele subterane.   

Se va ţine cont de următoarea etapă de proiectare   

BG1MS0I7 Interdicţia cu privire la utilizarea materialelor care conţin substanţe rezultate din 

construirea structurilor, clădirilor, instalaţii, etc., care pot intra în contact cu apele subterane şi care 

pot fi ape subterane contaminate. 

• Programul 7.1.6. (Secţiunea 7 RBMP). Măsuri pentru a determina interzicerea introducerii 

poluanţilor din sursele difuze de poluare şi măsurile de prevenire şi control al poluării 

BG1MB098 Renunţarea la interdicţii, eliminarea neautorizată şi incinerarea sau alte forme de 

eliminare necontrolată a deşeurilor  

Trebuie reţinută următoarea etapă de proiectare şi dezvoltare a programelor pentru societăţi 

responsabile de gestiunea deşeurilor.   

BG1MB082 Controlul asupra punerii în aplicare a condiţiilor şi deciziilor EIA   

BG1MB108 Monitorizarea zonelor industriale pentru deşeuri industriale şi periculoase  

BG1MB109 Monitorizarea impactului poluării aerului asupra stării apei  

 



BG1MB110 Monitorizarea periodică a indicatorilor de sol din planul de monitorizare (Legea 29 a 

solului) a funcţionării depozitelor pentru deşeuri, cariere şi materii prime, eliminarea materialelor 

inerte din râuri şi rezervoare pentru protecţia solului împotriva poluării, inclusiv Aplicaţiile 1 şi 2 din 

EPA   

BG1MB085 Monitorizarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane pentru evaluarea stării corpurilor 

de apă   

Măsurile care ar trebui luate în considerare în etapele ulterioare de proiectare şi funcţionare ale 

NHRAO pentru:   

 A pregăti şi actualiza periodic programul pentru gestiunea mediului.   

 A pregăti şi actualiza periodic instrucţiunile pentru unităţile şi instrucţiunile proceselor 

individuale BHTPB.  

 A pregăti şi actualiza periodic planul de monitorizare, Planul de Acţiune pentru Soluţionarea 

Situaţiilor de Urgenţă în vederea gestiunii deşeurilor şi altele.  

 

• Programul 7.1.7. (Secţiunea 7 RBMP). Măsuri pentru a preveni poluarea apei cu substanţe 

prioritare.   

Soluţiile tehnice preliminare pentru realizarea NHRAO în perioada de investigare şi de evaluare a 

siguranţei preliminare nu asigură activităţile legate de evacuările directe de ape uzate poluate 

generate de substanţele prioritare în corpurile de apă, deşi, în fazele ulterioare de proiectare este 

necesar să se ia în considerare aceste măsuri.  

BG1MB055 Monitorizarea apei reziduale conţinând substanţe nocive şi periculoase prin  

introducerea controlului asupra anumitor indicatori consideraţi necesari în cadrul următoarelor etape 

de proiectare.   

BG1MB056 Monitorizarea apei şi a corpurilor de apă care sunt influenţate de scurgerile de ape 

reziduale conţinând substanţe nocive şi periculoase. 

   

Măsurile vor fi luate în considerare în etapele ulterioare de proiectare, fiind considerate necesare 

pentru coordonarea dezvoltării proiectului cu ajutorul autorităţilor competente.   

Măsuri ce trebuie luate în considerare în etapele ulterioare de proiectare şi funcţionare a NHRAO 

pentru:  

NHRAO:   

A pregăti şi actualiza periodic planul de monitorizare, Planul de Acţiune şi Planul de 

Soluţionare a Situaţiilor de Urgenţă din cadrul Programului de Gestiune a Mediului şi 

altele.   

BG1MB083 Interdicţia cu privire la punerea în funcţiune a instalaţiilor şi la implementarea 

activităţilor fără aprobarea stațiilor de tratare afiliate, cu excepţia cazului unde aceasta este necesară. 

   

Măsurile vor fi luate în considerare în etapele ulterioare de proiectare, fiind considerate necesare 

pentru coordonarea dezvoltării proiectului cu ajutorul autorităţilor competente.   

BG1MB084 Persoanele din domeniul generării apelor reziduale trebuie să construiască staţiile de 

tratare necesare, în conformitate cu cerinţele de evacuare pentru corpul de apă atunci când pe 

teritoriu nu există niciun sistem de canalizare.   

Măsurile vor fi luate în considerare în etapele ulterioare de proiectare, fiind considerate necesare 

pentru coordonarea dezvoltării proiectului cu ajutorul autorităţilor competente.   

• Programul 7.1.8. (Secţiunea 7 RBMP). Măsuri pentru prevenirea sau reducerea impactului poluării 

accidentale  



BG1MB113 Operatorul unei instalaţii cu autorizaţie integrată trebuie să notifice autoritatea 

competentă cu privire la orice incident sau accident care afectează în mod semnificativ mediul. 

   

BG1MB114 În situaţii de urgenţă, creându-se premisele de contaminare a corpului de apă, titularul 

autorizaţiei trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a limita şi / sau eradica efectele poluării şi 

trebuie să informeze fără întârziere autorităţile competente.   

BG1MB117 Operatorii uzinelor şi / sau echipamentelor cu potenţial de risc ridicat ar trebui să 

pregătească un raport de securitate şi un plan de acţiune pentru situaţii de urgenţă pentru uzine şi / 

sau instalaţii.   

 



BG1MB118 Regulamentul cu privire la activitatea operatorilor economici şi / sau echipamentelor 

în caz de accidente   

BG1MB120 Măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea consecinţelor dăunătoare în caz de  

accidente    

Deşi sunt necesare evaluările şi concluziile cu privire la siguranţa sitului, sub rezerva măsurilor IP, 

aceste măsuri ar trebui luate în considerare în etapele ulterioare de proiectare şi funcţionare a 

NHRAO din cadrul Planului de Acţiune pentru situaţii de urgenţă:   

  Pregătirea şi actualizarea periodică a Planului de Acţiune pentru situaţii de urgenţă   

  Pregătirea şi actualizarea periodică a instrucţiunilor pentru unităţile şi instrucţiunile 

individuale de proces ale BHTPB, a planului de monitorizare, a Programului de Gestiune a Deşeurilor 

pentru Gestiunea Mediului etc.   

  Posibilitatea închiderii canalului de irigare situat în cadrul sitului NHRAO ar trebui să fie 

hotărâtă de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.   

 

-O măsură principală în raport cu flora si fauna constă în monitorizarea, în mod frecvent şi regulat, 

în special la începutul operaţiunii, a efectului radiaţiilor asupra faunei din cadrul sitului, 

monitorizarea produselor de origine animală din zonele populate şi a fluviului Dunărea. În 

cazul în care nivelurile de radiaţie depăşesc nivelurile de fond pentru această regiune şi pentru 

TLV, este necesară identificarea imediată a cauzei prin compararea cercetării de monitorizare 

efectuată pentru centrala electrică. În cazul în care se stabileşte că activitatea depozitului 

pentru RAW cu grad redus de radioactivitate reprezintă această cauză, trebuie efectuată 

imediat decontaminarea zonei afectate, pe cât posibil, iar activitatea depozitului va fi oprită 

până la dezactivarea sursei.   

-Echipamentele vor fi poziţionate pe platformă în vederea reducerii volumului de deşeuri din 

dragare şi minimizării acţiunilor tehnice suplimentare, pentru a asigura stabilitatea geotehnică a 

sistemului.  

-Containerele pentru transportul şi depozitarea RAW trebuie să fie construite şi testate pe baza 

unei tehnologii fiabile.  

-Înainte de a începe construcţia în cadrul sitului, terenul pentru construcţie trebuie evaluat de către 

un zoolog şi, în cazul în care vor fi identificate specii de vertebrate târâtoare ameninţate 

(eventual amfibieni sau reptile), acestea vor fi evacuate din zonă şi eliberate în zonele adecvate 

sau în habitatele din regiune.  

-Este necesară de asemenea monitorizarea comportamentului seismic cu ajutorul echipamentelor 

corespunzătoare.  

-Poziţionarea sugerată pentru IP NRRAW ia în considerare satisfacerea nevoilor ţării noastre, dar 

nu și pe cele ale altor ţări (problemele sunt legate de transport şi de funcţionarea în siguranţă a 

NRRAW).  

-Este absolut obligatorie crearea unui plan de siguranţă la locul de muncă, precum şi instruirea 

angajaţilor cu privire la acesta.  

-Zonele pentru activităţile de recultivare vor fi restricţionate până la consolidarea habitatelor (cel 

puţin 5 ani).  

-Trebuie restaurată biodiversitatea specifică din cadrul sitului împreună cu schimbările pentru buna 

integrare a terenului afectat în mediul înconjurător.  

7.1. Planul de execuţie  

№  Măsuri  
Perioada (etapa) de 
execuţie  

Rezultat  

1.  Aerul atmosferic    

1.1  

Echipamentul pentru construcţii. Întreţinerea 

utilajelor de construcţie şi transport. Motoarele cu 

combustie internă şi vehiculele pentru transport marfă 
trebuie păstrate în stare bună, astfel încât să nu 

permită creşterea emisiilor de gaze.  

CIW, E, C  

Menţinerea purităţii aerului şi protejarea sănătăţii 

angajaţilor şi a populaţiei din zonă. Scăderea 

nivelului de gaze nocive din atmosferă şi 
reducerea la minim a influenţei negative asupra 

aerului atmosferic din regiune.  

 

Tabelul 7.1.1 Plan de execuţie a măsurilor şi de reducere a influenţelor negative asupra mediului   

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

P – planificare; C,IW – lucrări de construire şi instalare; E – funcţionare; C – închidere  

 

       

№  Măsuri  
Perioada (etapa) de 

execuţie  
Rezultat  

1.2  

Este interzisă supraîncărcarea cu pământ şi moloz a 

vehiculelor de transport marfă. După concasare, 

aceste materiale devin surse necontrolate de emisii de 

praf.  

CIW,C În timpul 

încărcării  

Menţinerea purităţii aerului şi a solului şi 

protejarea sănătăţii angajaţilor şi a populaţiei din 
zonă.  

1.3  

"Compactarea" modului de lucru al utilajelor de 

construcţie şi transport prin interzicerea funcţionării 

motoarelor în afara orelor de lucru.  

CIW, C  

Scăderea emisiilor de gaze nocive în atmosferă. 

Protejarea aerului şi a sănătăţii angajaţilor şi 

populaţiei din regiune.  

1.4  

Prin folosirea unui sistem mobil de pulverizare, în 
timpul construcţiei, pentru a suprima emisiile de praf 

în timpul anumitor operaţiuni / încărcare - descărcare,  

remorcare, formarea movilelor etc . /  

CIW, C  
Reducerea emisiilor de praf în aerul atmosferic; 

Prevenirea dispersiei deşeurilor.  

1.5  Folosirea motorinei cu conţinut redus de sulf.  CIW, C  Scăderea emisiilor de gaze nocive în atmosferă.  

1.6  

Nivelul de umiditate al zonelor de depozitare pentru 

materiale de construcţii de tip vrac (în special, nisip) 

şi a deşeurilor de construcţie în condiţii de vreme 
uscată şi vânt trebuie să fie mărit în vederea reducerii 

emisiilor de praf.  

CIW, C -În condiţii 

meteorologice adecvate  

Protejarea aerului şi a sănătăţii angajaţilor şi 

populaţiei din regiune. Reducerea emisiilor de praf 
în aerul atmosferic.  

1.7  

Maşinile pentru colectarea gunoiului vor fi echipate 

cu prelate în timpul transportului pământului excavat, 

a materialelor de construcţii, a deşeurilor din 

construcţii etc.  

CIW, C  Prevenirea dispersiei materialelor şi deşeurilor.  

1.8  
Zonele de depozitare pentru materiale de construcţii 
de tip vrac trebuie să fie curăţate cu grijă imediat după 

finalizarea lucrărilor de construcţie.  

Imediat după încheierea 

CIW, C  
Menţinerea purităţii aerului. Gestiunea deşeurilor.  

1.9  
Monitorizarea radioactivă trebuie să includă 
măsurarea periodică a activităţii ploii cu cenuşă 

radioactivă şi a aerosolilor.  

P, CIW, E  Menţinerea purităţii aerului.  

2.  Apele de suprafaţă şi apele subterane    

2.1  

Apele uzate municipale urmează să fie evacuate într-o 

toaletă chimică sau într-o groapă săpată în timpul 
construcţiei înainte de conectarea canalizării apelor 

reziduale din NNRAW la sistemul de canalizare 

pentru RAW SD al Kozlodui NPP. Pentru 
contractarea unui operator al instalaţiei de tratare a 

apelor reziduale urbane pentru descărcarea, 

transportul şi tratarea apelor reziduale locale dintr-o 
fosă septică sau toaletă chimică   

CIW  Prevenirea poluării apei şi solului.  

2.2  
Echipamentele electrice şi mecanice trebuie să fie 

păstrate în stare bună.  
Е  

Gestionarea optimă a activităţilor din cadrul 

sitului.  

2.3  

Prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi a celor 
subterane în zona IP. Pentru a oferi monitorizarea 

strictă a statusului radioactiv şi non radioactiv al 

apelor de suprafaţă şi subterane din zona sitului IP şi a 
apelor subterane, a apei de ploaie şi a apelor reziduale 

din cadrul sitului IP. .  

CIW, E  
Reducerea la minim a impactului sitului asupra 

apelor şi biodiversităţii din regiune.  

2.4  
Structurile de beton trebuie să fie proiectate şi 
implementate cu beton impermeabil.  

P, CIW  Prevenirea scurgerilor şi poluării apei şi solului.  

2.5  

Oferă platforma specială pentru utilajele de 

construcţii utilizate pentru a asigura împiedicarea 

poluării apelor de suprafaţă şi subterane cu produse 
petroliere  

P, CIW, C  Prevenirea contaminării solului şi apelor cu ulei.  

2.6  

Vor fi create instrucţiuni de funcţionare pentru 

echipamente şi va fi controlată implementarea 
acestora în vederea protejării componentelor de 

mediu.  

P, CIW, E, C  
Limitarea riscurilor pentru sănătatea umană şi 
periclitarea componentei de mediu.  

2.7  
Evitaţi contaminarea apelor receptoare în urma 

activităţii apei de ploaie, a drenării şi apelor reziduale.  
CIW, E, C  

Reducerea la minim a impactului sitului asupra 
apelor şi biodiversităţii din regiune. Prevenirea 

pericolelor asupra sănătăţii pentru populaţia din 

regiune.  

2.8  

Controlul strict şi gestiunea proceselor tehnologice 
care urmează să se desfăşoare în cadrul NRRAW. 

Echipamentele vor fi păstrate în stare bună de 

funcţionare.  

Е  
Asigurarea eficienţei activităţii şi îndeplinirea 

tuturor cerinţelor legislaţiei curente  

 



 
 
 
 

№  Măsuri  Perioada (etapa) de 

execuţie  

Rezultat  

2.9  Se va pregăti şi actualiza periodic un plan pentru 

monitorizarea individuală. Părţile planului cu privire 

la auto-monitorizarea componentei de apă pentru a 

asigura coordonarea Direcţiei de Gestiune a Apei din 
Bazinul Dunării, cu sediu în Plevna (BDUVDR).  

P, CIW, E, C  Asigurarea eficienţei activităţii NRRAW.  

2.10  Se va pregăti şi actualiza periodic un plan pentru 

situaţii de urgenţă. Părţile planului cu privire la 
acţiunile planificate pentru situaţii de urgenţă care au 

impact asupra apelor de suprafaţă, subterane, pluviale, 

de canalizare şi reziduale ar trebui să fie transmise 
pentru consultare în cadrul Direcţiei de Gospodărire a 

Apelor pentru bazinul din regiunea Dunării având 

sediul în Plevna (BDUVDR).  

P, CIW, E, C  Asigurarea eficienţei activităţii NRRAW.  

2.11  Proiectarea NRRAW-ului şi a sistemului cu bariere 

multiple pentru protejarea oamenilor şi a mediului, în 

conformitate cu legislaţia noastră şi cu directivele şi 
practicile UE.  

Proiectare  Crearea condiţiilor necesare pentru stabilirea 

NRRAW.  

2.12  Elaborarea proiectului de relocare a canalului 

principal de irigare Nr. 1, astfel că riscul pentru 

NRRAW va fi inexistent.  

Proiectare  Prevenirea riscurilor şi desfăşurarea activităţii în 

cadrul NRRAW în condiţii de siguranţă . Crearea 

condiţiilor necesare pentru irigarea zonelor 
agricole din zona municipalităţii “Kozlodui”.  

2.13  Stabilirea locaţiei NRRAW şi a sistemului de 

protecţie a populaţiei şi mediului.  

Construcţie  Asigurarea condiţiilor pentru stocarea LILRW.  

2.14  Implementarea unui sistem de monitorizare NRRAW 
ca parte a monitorizării SD RAW şi "Kozlodui" NPP.  

Construcţie  Reducerea la minim a impactului asupra mediului 
şi apelor.  

2.15  Stocarea LILRW  Funcţionarea  Depozitarea în condiţii de siguranţă şi reducerea la 

minim a impactului asupra mediului şi apelor.   

2.16  Închiderea NRRAW  Perioada ulterioară 
funcţionării  

Reducerea la minim a impactului asupra mediului 
şi apelor.  

2.17  Calitatea lucrărilor de construcţii şi recuperarea 

terenului din jurul noilor construcţii şi instalaţii.  

CIW  Prevenirea poluării apelor subterane.  

2.18  În vederea stocării temporare a deşeurilor într-o 
locaţie special destinată au fost folosite echipamentele 

şi s-au luat măsuri împotriva poluării apelor de 

suprafaţă şi subterane .  

CIW  Prevenirea poluării apelor subterane.  

2.19  Păstrarea în stare bună de funcţionare a clădirilor şi 

instalaţiilor; sistemelor de alimentare cu apă, de 

canalizare şi drenaj şi a infrastructurii asociate cu 
exploatarea acestora. .  

Е  Prevenirea poluării apelor subterane.  

2.20  Controlul strict şi gestionarea eficientă a apelor din 

NRRAW, astfel încât să existe un risc ecologic minim 
pentru apele şi solurile din regiune, care este realizat 

prin barierele de protecţie prevăzute şi soluţiile 

tehnologice din IP.  

CIW, E, C  Prevenirea poluării apei subterane şi a solului.  

2.21  Planul de Dezvoltare Propus pentru Dezvoltarea 
Sitului (DSDP) [o parte a schiţelor pentru sistemele 

de alimentare cu apă şi canalizare trebuie să fie 

aprobate de Plevna BDUVDR.  

P  Protejarea poluării solului şi apei  

2.22  Proiectul de execuţie conceptuală a sitului va fi 

prezentat BDUVDR pentru avizare, în conformitate 

cu cerinţele Legii Apei şi RBMP.  

P  Protejarea poluării solului şi a apei  

2.23  Proiectul de lucru privind obiectul ce va fi prezentat 

la BDUVDR pentru consiliere cu privire la punerea în 

aplicare a observaţiilor şi recomandărilor formulate 

prin avizul Direcţiei de design conceptual.  

P  Protejarea poluării solului şi a apei  

 



 

№  Măsuri  
Perioada (etapa) de 

execuţie  
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2.24  

-Implementarea şi executarea propunerii de investiţii 
trebuie să fie în făcută în vederea conservării 

corpurilor de apă, stabilite în cadrul cerinţelor RBMP 

pentru atingerea obiectivului acestuia- menţinerea şi 
îmbunătăţirea calităţii apei din bazinul Dunărea până 

în anul 2015 (Secţiunea 7 RBMP stă la baza 
programelor pentru prevenirea şi reducerea 

presiunilor antropogenice şi a impacturilor asupra 

resurselor de apă care sunt luate în considerare, 
conform IP, şi vor fi efectuate în cadrul etapelor 

succesive de proiectare, construcţie, funcţionare şi 

închidere a sitului):  

P, CIW, E, 3  
Asigură conservarea corpurilor de apă în urma 
poluării  

2.25  

În fazele următoare de proiectare, pentru a lua în 
considerare cerinţele legale asociate cu apa circulantă 

din cadrul NPP şi cerinţele de raportare a tuturor 

riscurilor legate de MH care nu afectează sănătatea  

P, CIW, E, 3  
Garanţia cu privire la sănătatea lucrătorilor din 

cadrul corpurilor de apă  

2.26  

Rezervoarele sub presiune aflate în apropiere 

nefolosite pentru apă potabilă trebuie să fie 

dezafectate şi casate conform MERB  
 Protejarea regională a mediului  

2.27  

Pentru a clarifica posibilitatea de utilizare a apei de 
ploaie curate colectate de la suprafaţă pentru cerinţele 

tehnice din cadrul sitului (spălarea drumurilor pavate, 

irigarea spaţiilor verzi, etc) ..  

P  
Reducerea consumului de apă şi reducerea 

impactului minim raţional al componentei "apă"  

3.  Conţinutul pământului    

3.1  
Desfăşurarea ingineriei geologice şi a cercetării 

hidrogeologice.  
P  

Obţinerea de date cu privire la soluţiile bine 
fondate ale proiectului pentru conservarea apelor 

subterane şi a conţinutului pământului.  

3.2  
Trebuie îndeplinite cerinţele privind nivelul seismic 
din regiune.  

P, CIW  Prevenirea riscurilor asupra sănătăţii.  

4.  Pământul şi solul    

4.1  
Reducerea la minim a exproprierii temporare şi 

permanente din fondul funciar şi forestier.   
P  Conservarea fondului funciar şi forestier  

4.2  
Humusul va fi stocat şi returnat pentru recultivare 
după finalizarea lucrărilor de construcţie. Humusul va 

fi stocat separat de alte substanţe.  

P, CIW  Conservarea solului.  

4.3  

Utilizarea parţială a deşeurilor din dragare pentru 

îndiguire şi reducerea disfuncţionalităţilor din 
construcţii, precum şi recultivarea sitului.  

P, CIW  Recuperarea gradată a terenurilor afectate  

4.4  

Recuperarea terenurilor degradate prin construcţie, 

eliminarea siturilor temporare şi a depozitelor pentru 
deşeuri, recuperarea solurilor afectate şi plantarea 

vegetaţiei.  

P, CIW  
Recuperarea stratului afectat al solului şi a 
peisajului din regiune  

4.5  
Consolidarea terenului afectat cu ajutorul vegetaţiei 

regionale  
P, CIW  Conservarea vegetaţiei regionale  

4.6  
Schimbarea obiectivului terenului afectat din cadrul 

sitului şi amenajarea spaţiilor verzi libere.  
P, CIW  În conformitate cu cerinţele reglementatoare.  

4.7  

-Dispozitivele vor fi poziţionate pe platformă în 

vederea reducerii volumului de deşeuri din dragare, a 

minimizării acţiunilor tehnice adiţionale pentru a 

asigura stabilitatea geotehnică a sistemului.  

P, CIW  
Reducerea la minim a impactului şi protejarea 

solului.  

5.  Biodiversitate. Teritorii protejate.    

5,1  

Asigurarea întreţinerii corespunzătoare a peluzelor - 

grupurilor erbacee şi lemnoase de arbuşti şi a 
grupurilor.  

CIW, E, C  
Conservarea pământului, a solurilor şi amenajarea 

autentică a spaţiilor verzi.  

5.2  

Recuperarea terenurilor degradate prin deşeurile 

depozitate în mod inutil se va desfăşura în 
conformitate cu proiectul unui arhitect peisagist  

CIW, C  
Conservarea şi includerea zonei înconjurătoare 

după recuperarea sitului.  

5.3  Conservarea arborilor existenţi.  CIW, C  
Conservarea plantaţiilor forestiere precum şi a 

altor specii de arbuşti lemnoşi.  
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5.4  
Plantarea se va efectua în favoarea vegetaţiei tipice 
regiunii.  

CIW, E, C  
Evitarea eroziunilor nedorite, precum şi a 
problemelor ulterioare plantaţiei.  

5.5  
Îngrijirea vegetaţiei iniţiale se va efectua în cursul 

consolidării şi adaptării la condiţiile de vegetaţie.  
E, C  Conservarea biodiversităţii în regiune.  

5.6  
Lucrările de construcţii nu se vor efectua în timpul 
perioadei de reproducere (primăvara şi în prima 

jumătate a verii).  

CIW, C  
Reducerea la minim a impactului sitului asupra 

apelor şi biodiversităţii din regiune.  

5.7  

Este necesară recuperarea biodiversităţii distinctive a 
sitului, împreună cu noile modificări, în vederea bunei 

încorporări a terenurilor degradate în mediul 

înconjurător.  

 Conservarea biodiversităţii regiunii  

5.8  

Înainte de începerea construcţiei platformelor externe, 
poligoanele de construcţie trebuie examinate cu 

atenţie de un expert zoolog, iar în cazul în care se 

observă specii de vertebrate târâtoare 
ameninţate(eventual amfibieni sau reptile), acestea 

vor fi mutate şi eliberate într-un habitat adecvat din 

regiune.  

CIW, Е  Conservarea speciilor pe cale de dispariţie  

5.9  

Monitorizarea în mod regulat şi frecvent, în special la 

începutul operaţiunii, a condiţiei radiaţiilor asupra 

faunei din regiune şi a produselor de origine animală 
din zonele populate şi fluviul Dunărea. În cazul în 

care nivelurile de radiaţie depăşesc nivelurile de fond 

pentru regiune şi TLV, este necesară identificarea 
imediată a cauzei prin compararea cercetării de 

monitorizare efectuată pentru centrala electrică. În 

cazul în care se stabileşte că activitatea depozitului 
pentru RAW cu grad redus de radioactivitate 

reprezintă această cauză, trebuie efectuată imediat 

decontaminarea zonei afectate, pe cât posibil, iar 
activitatea depozitului va fi oprită până la 

dezactivarea sursei.  

Е  
Prevenirea influenţelor radioactive asupra faunei 

din regiune în timpul funcţionării  

5.10  

Elaborarea unui proiect de restaurare a peisajului cu 

ajutorul profesioniştilor şi ornitologilor, a biologilor, 

inginerilor silvici etc. pentru a face recomandări în 

vederea dezvoltării durabile a ecosistemului şi a 
biodiversităţii respective din zonă, în conformitate cu 

toate cerinţele legislative referitoare la protejarea 

împotriva incendiilor şi a altora în vederea finalizării 
construcţiei instalaţiilor similare. Vegetaţia va fi 

menţinută în stare bună.  

DSDP, P, E, C  Conservarea biodiversităţii din regiune.  

6.  Peisajul    

6.1.  

Programul de lucru va fi respectat în mod strict, 

conform cerinţelor sanitare şi de igienă pentru aceste 
situri.  

P, CIW, E, C  Integrarea în mediul înconjurător.  

6.2.  

Luarea de măsuri pentru recuperarea terenurilor 

degradate şi a vegetaţiei de plantare este necesară şi, 

după caz, în timpul perioadei de construcţie. Prin 
măsurile adecvate de precauţie împotriva eroziunii, 

pentru recultivarea stratului superior, conservarea 

maximă a zonelor înconjurătoare şi utilizarea 

corespunzătoare a vegetaţiei se va ameliora 

schimbarea peisajului şi va fi introdusă o structură 
dominantă (NRRAW) în peisajul industrial local.  

P, CIW, E, C  Integrarea în mediul înconjurător.  

6.3  
Schiţa arhitecturală corespunzătoare părţii vizibile a 

instalaţiilor.  
P, CIW, E, C  Integrarea în mediul înconjurător.  

6.4  
Se va dezvolta un proiect peisagistic în cadrul 
sediului.  

P, CIW, E, C  Integrarea în mediul înconjurător.  

6.5  

După construcţie se vor lua măsuri pentru a atenua 

impactul - recuperarea terenurilor degradate şi a 

vegetaţiei plantate, dacă este necesar - pe spaţiul liber 
din jurul instalaţiilor în scopul integrării sitului în 

mediul înconjurător.  

P, CIW, C  Integrarea în mediul înconjurător.  
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7.  Deşeuri    

7.1  

Se va pregăti şi actualiza periodic un plan pentru 
monitorizarea individuală. Pereţii coletului vor fi 

observaţi cu atenţie în cazul contaminării oricărei 

suprafeţe, iar coletele vor fi eliberate în termenul 
limitelor de control.  

P, CIW, E  

În conformitate cu cerinţele reglementatoare. 

Reducerea sau eliminarea RAW-urilor secundare 

generate de funcţionarea NRRAW.  

7.2.  
Luarea unei decizii cu privire la activitatea deşeurilor 

conform Art. 12, alineatul 1, p.1 WML.   
P, CIW, E  În conformitate cu cerinţele reglementatoare.  

7.3  Eliminarea la timp a deşeurilor generate.  Е  Prevenirea poluării apei şi solului.  

7.4  
Vor fi asigurate situri pentru eliminarea temporară a 
deşeurilor până în momentul în care acestea sunt 

transportate de o companie specializată.  

P, CIW, E  
Prevenirea poluării în regiune şi în zonele din 

apropiere.  

7.5  
Deşeurile din construcţii vor fi transportate către un 
depozit pentru deşeuri din construcţii după finalizarea 

lucrărilor.  

După CIW  Conservarea solurilor. Gestiunea deşeurilor.  

7.6  

Siturile pentru eliminarea temporară a deşeurilor 

municipale vor fi prevăzute până în momentul în care 
acestea sunt transportate de o companie specializată.  

P, CIW, E  
Prevenirea poluării în regiune şi în zonele din 

apropiere. Gestiunea deşeurilor.  

8  Factori fizici nocivi - zgomotul, vibraţiile şi altele   

8.1  

Se vor folosi tehnologii moderne de construcţie pe 

termen scurt, însă nu în perioada de cuibărit a 

păsărilor.  

CIW  Conservarea păsărilor din regiune.  

8.2  
În timpul construcţiei, se va asigura protecţie sonoră 

pentru siguranţa angajaţilor.  
CIW, E  

Prevenirea riscurilor referitoare la sănătate pentru 

angajaţii şi populaţia din regiune.  

8.3  
Utilajele folosite trebuie să fie în stare bună de 
funcţionare şi în conformitate cu cerinţele, 

specificaţiile şi reglementările tehnice actuale ale UE.  

CIW, E  
Prevenirea riscurilor referitoare la sănătate pentru 

angajaţii şi populaţia din regiune.  

8.4  

În vederea protejării păsărilor împotriva zgomotelor, 

este recomandată generarea de utilaje cu nivel mare 
de zgomot în timpul zilei, până la ora 17.00.  

CIW, E  

Prevenirea riscurilor referitoare la sănătate pentru 

angajaţii şi populaţia din regiune. Protejarea 
păsărilor din regiune împotriva zgomotului.  

8.5  

Conform IP se doreşte folosirea tehnologiilor 

moderne şi a echipamentului de construcţii şi 

funcţionarea depozitului în condiţii tehnice bune. Vor 

fi prevăzute amortizoare adecvate pentru sistemele de 

ventilare care trebuie păstrate în stare bună de 
funcţionare.  

 
Prevenirea riscurilor referitoare la sănătate pentru 

angajaţii şi populaţia din regiune. Protejarea 
păsărilor din regiune împotriva zgomotului.  

8.6  

Utilajele şi echipamentele utilizate în aer liber trebuie 

să corespundă prevederilor Ordonanţei privind 

cerinţele esenţiale şi evaluării conformităţii pentru 
utilajele şi echipamentele utilizate în aer liber, în 

raport cu zgomotul emis de acestea. Ordonanţa este în 

conformitate cu prevederile Directivei 2002/88/EU.  

 
Prevenirea riscurilor referitoare la sănătate pentru 
angajaţii şi populaţia din regiune.  

8.7  

Traseul serviciului de transport trebuie convenit de 

către municipalitatea Kozlodui şi primăriile 

corespunzătoare în timpul înfiinţării NRRAW.  
 

Prevenirea riscurilor referitoare la sănătate pentru 
angajaţii şi populaţia din regiune.  

9.  Substanţe periculoase    

9.1  
Pregătirea instrucţiunilor pentru siguranţa la locul de 
muncă şi utilizarea echipamentului individual de 

protecţie.  

CIW, E  
Prevenirea riscurilor asupra sănătăţii pentru 

lucrătorii din cadrul sitului.  

9.2  

Trebuie să fie strict respectate toate instrucţiunile 
pentru manipularea în condiţii de siguranţă a 

substanţelor periculoase. În timpul construcţiei şi mai 

ales în timpul asfaltării din cadrul sitului, se vor 
respecta cu atenţie toate cerinţele.  

CIW, E  
Prevenirea riscurilor asupra sănătăţii pentru 
lucrătorii din cadrul sitului.  

9.3  

Garantarea cerinţelor pentru depozitele cu reactivi. 

Cerinţele pentru încărcarea-descărcarea materialelor 

pulbere trebuie să fie îndeplinite cu scopul de a 
reduce posibilitatea unor efecte negative- livrarea în 

pungi de hârtie sau polimerice, stocarea substanţelor 

periculoase în condiţii adecvate.  

P, CIW, E, C  
Prevenirea poluării aerului în mediul de lucru. 
Protejarea sănătăţii angajatului.  
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9.4  

Materialele livrate pentru activitatea sitului trebuie să 
includă Analiza Certificatelor, Fişele Tehnice de 

Siguranţă şi Instrucţiunile de utilizare în condiţii de 

siguranţă în cazul scurgerilor, pulverizării catodice şi 
problemelor de sănătate ale personalului. Fiecare 

ambalaj original trebuie să prezinte o etichetă în care 

să fie descrise riscurile asupra sănătăţii şi dezastrele 
ecologice, precum şi măsurile de siguranţă. 

Substanţele periculoase şi produsele vor fi verificate 

de HM.  

CIW, E, C  

Prevenirea riscurilor asupra sănătăţii pentru 

lucrătorii din cadrul sitului. Protejarea sănătăţii 
angajatului.  

10.  Materiale şi patrimoniul cultural    

10.1  

Cerinţele art.83, alineatul 1 şi 2; art. 93, alineatul 1; 
art. 94, art. 97 din Legea privind Patrimoniul Cultural 

pentru conservarea şi identificarea valorilor culturale, 

precum şi art. 15 alineatul 1 pentru transferul valorilor 
arheologice mobile către Muzeul de Istorie Regională 

din Vratsa.  

P, CIW  Conservarea monumentelor culturale.  

10.2  

Se vor efectua cercetări arheologice referitoare la 
speciile pe care de dispariţie - obiectele mobile de 

valoare culturală trebuie să fie transportate la RHM în 

Vratsa conform art. 161 alineatul 1 din CHL.  

P, CIW  Conservarea monumentelor culturale.  

10.3  

În conformitate cu art. 160 alineatele 1 şi 2 din CHL, 
în cazul în care, în timpul activităţilor de construcţie 

sau urbanizare, se fac descoperiri care prezintă semne 
de valoare culturală, activitatea va înceta imediat şi se 

vor aplica prevederile art. 72 şi 73.  

P, CIW  Conservarea monumentelor culturale.  

10.4  

Dacă în timpul construcţiei se fac descoperiri similare 

monumentelor culturale, conform art. 18 din Legea 
privind Monumentele şi Muzeele, activitatea va înceta 

imediat şi va fi informată municipalitatea respectivă.   

P, CIW  Conservarea monumentelor culturale.  

11  Protejarea sănătăţii şi gestiunea riscurilor.    

11.1  
Se vor urma toate instrucţiunile cu privire la igienă şi 

prevenirea incendiilor.  
P, CIW, E  Prevenirea riscurilor.  

11.2  

Toate activităţile de construcţie şi renovare trebuie să 

fie executate în conformitate cu REGULAMENTUL 

Nr. 2 din data de 22.03.2004 referitor la cerinţele 
minime ale condiţiilor de sănătate şi siguranţă la locul 

de muncă în timpul lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii - anexa Nr. 15 la art. 2, alin. 2. şi 
Regulamentul Nr. 4 din data de 27.12.2006 pentru 

limitarea zgomotelor nocive prin izolarea fonică în 

timpul lucrărilor de construcţie şi pentru regulile şi 
reglementările din timpul construcţiei, în ceea ce 

priveşte zgomotul emis.  

P, CIW, E  Prevenirea riscurilor.  

11.3  

Trebuie îndeplinite toate cerinţele pentru condiţii de 

muncă sigure stabilite în cadrul proiectelor, în 
conformitate cu Legea pentru sănătate şi siguranţa 

muncii /1997 /  

CIW, E  

Reducerea riscurilor pentru sănătate a lucrătorilor 

pe sit în timpul activităţilor de construcţie şi de 

funcţionare.  

11.4  

Respectarea tuturor cerinţelor cu privire la sănătate în 
cadrul normelor de lucru fiziologice şi normelor 

pentru manipularea manuală a greutăţilor menţionate 

în regulamentele de HM.  

CIW, E  

Reducerea riscurilor pentru sănătate a lucrătorilor 

pe sit în timpul activităţilor de construcţie şi de 
funcţionare.  

11.5  
Utilizarea strictă a echipamentului furnizat de 

protecţie personală şi colectivă.  
CIW, E  Prevenirea riscurilor.  

11.6  
Sesiuni obligatorii de informare a lucrătorilor prin 

specialişti calificaţi.  
CIW, E  Prevenirea riscurilor.  

11.7  

Reducerea emisiilor de praf prin pulverizarea de apă 

în locurile unde există cantitate mare de praf în aer (în 

condiţii de vreme uscată şi vânt). Utilizarea 
centralizată pregătită în amestecuri pregătite de beton 

şi mortar şi utilajele de punere în aplicare.  

CIW, E  Prevenirea riscurilor.  

 



 

№  Măsuri  
Perioada (etapa) de 

execuţie  
Rezultat  

11.8  

Scurgerile de ulei nu sunt permise. În cazul unei 
scurgeri, se vor lua măsuri imediate pentru 

amplasarea, eliminarea şi transportul în cadrul 

depozitelor corespunzătoare.  

CIW, E  Prevenirea riscurilor.  

11.9  

După încheierea lucrărilor de construcţie şi instalare, 

locaţiile folosite pentru stocarea temporară în aer liber 

a materialelor de construcţie vor fi curăţate în mod 
corespunzător. Acest lucru va stopa emisiile de praf în 

condiţii de vreme uscată şi vânt.  

CIW, E  Prevenirea riscurilor.  

11.10  

Menţinerea stării de funcţionare. Încărcare optimă a 

utilajelor de construcţii, astfel încât cantitatea de gaze 
de eşapament, împreună cu zgomotul şi vibraţiile, să 

fie redusă.  

CIW, E  Prevenirea riscurilor.  

11.11  
Regimul de lucru şi de odihnă sub influenţa vibraţiilor 
va fi stabilit astfel încât expunerea totală per schimb 

(contactul cu vibraţii) nu va depăşi 90-120 min.  

CIW, E  Prevenirea riscurilor.  

11.12  

Uniformele adecvate, în funcţie de sezon şi de nivelul 

necesar de siguranţă, în cazul factorilor nocivi din 
mediul de lucru (măşti antipraf, amortizoare de 

zgomot, mănuşi antivibraţii) trebuie să fie utilizate pe 

parcursul tuturor activităţilor profesionale, precum şi 
în regimul raţional de muncă şi de odihnă.  

CIW, E  Prevenirea riscurilor.  

11.13  
Trebuie furnizată o trusă de prim-ajutor care să fie 

disponibilă pe suprafaţa sitului.  
CIW, E  

Furnizarea măsurilor de prim-ajutor persoanelor 

rănite.  

11.14  

Din moment ce 14C are cea mai mare contribuţie la 

doza individuală echivalentă, se recomandă ca studiile 

aprofundate să fie efectuate stabilirea cantităţii de 
substanţe din deşeuri, care ar permite o analiză exactă 

a migraţiei.  

Е   

12  Aspecte socio-economice    

12.1  

Activităţi referitoare la sensibilizarea opiniei publice, 

cu scopul de a spori nivelul de participare, la luarea 
deciziilor şi competenţă privind dezvoltarea durabilă, 

conservarea mediului şi siguranţa generaţiilor 

viitoare.  

P, CIW, E, C   

12.2  
Cursuri de precalificare: activitate specifică - 
gestiunea RAW.  

P, CIW, E, C   

13  Alte recomandări    

13.1  

În etapele următoare de proiectare, toate 

recomandările şi măsurile sugerate de experţii de la 

EIM ar trebui să fie luate în considerare prin controlul 
şi gestiunea strictă a executării acestora în timpul 

operării de către NRRAWВ.  

P, CIW, E, C  
Prevenirea riscurilor pentru mediul de lucru şi cel 

natural.  

13.2  

În etapele următoare de proiectare, trebuie să fie 
pregătite şi - în cazul funcţionării şi închiderii - 

trebuie actualizate în mod periodic:  - Programul de 

gestiune a mediului - Planul de monitorizare - 
Programul de gestiune a deşeurilor - Planul pentru 

situaţii de urgenţă  

P, CIW, E, C  
Prevenirea riscurilor pentru mediul de lucru şi cel 

natural.  

13.3  

În următoarele etape de proiectare este necesară 
calcularea zonelor cu statut special din cadrul 

NHRAO aprobate de metodologia NRA şi se vor 

specifica pe hartă limitele exacte ale sitului şi a zonei 
monitorizate.  

P  
Prevenirea riscurilor asupra mediului şi mediului 
de lucru. Demonstrarea lipsei de efect cumulativ  

 

№  Măsuri  
Perioada (etapa) de 
execuţie  

Rezultat  

13.4  

În fazele următoare de proiectare se va respecta 

cerinţa ca frontiera externă a sitului să fie în cadrul 
NHRAO.  

P  
Prevenirea riscurilor asupra mediului şi mediului 

de lucru. Demonstrarea lipsei de efect cumulativ  

13.5  

Evaluarea siguranţei fi actualizată periodic în timpul 

etapelor următoare de proiectare, funcţionare şi 

închidere  

P, E, C  
Prevenirea riscurilor de mediu şi asupra sănătăţii 
umane  



 
7.2. Recomandări pentru gestiunea calităţii mediului  

Se va aplica Sistemul de gestiune a calităţii mediului pentru operator.   

Politicile de mediu ale companiei  

Protejarea mediului prin reducerea emisiilor nocive din activitatea NRRAW reprezintă o prioritate pentru Operatorul 

SE "RAW" în cadrul tuturor aspectelor legate de activitatea sa.  

Au fost efectuate o serie de studii, proiecte, planuri şi programe de dezvoltare pentru punerea în aplicare în 

conformitate cu cerinţele de reglementare.   

Se va aplica în această privinţă o politică de protecţie a mediului şi oamenilor, care include:  

-Măsuri pentru scăderea constantă a impactului asupra mediului prin modernizarea pe termen lung şi pe termen scurt.   

-Reducerea la minim a influenţelor emisiilor nocive din activitatea NRRAW în timpul diferitelor etape de construcţie, 

funcţionare, închidere a NRRAW şi reducerea posibilităţii de apariţie a potenţialelor urgenţe.  

-Alegerea de echipamente şi tehnologie, în conformitate cu standardele europene, care asigură protecţia completă faţă 

de efectele radioactive pe termen lung şi pe termen scurt.   

-Monitorizarea personală a apelor reziduale, a gazelor, a deşeurilor şi a calităţii mediului de lucru, conform cerinţelor 

reglementatoare.  

-Reducerea cantităţii de resurse naturale ce vor fi folosite.  

- Cel mai raţional mod de a utiliza resursele prime disponibile din regiune, conectate la NRRAW (utilizarea deşeurilor 

în exces, a materialelor de construcţii, etc).  

-Prevenirea şi reducerea la minim a posibilităţii apariţiei situaţilor de urgenţă, în conformitate cu planul de acţiune în 

caz de dezastre, urgenţe şi accidente, care este actualizat periodic.  

-Realizarea standardelor europene pentru gestiunea componentelor de mediu.  

-Evaluarea şi gestiunea riscurilor de mediu şi conservarea sănătăţii. Respectarea tuturor cerinţelor reglementatoare 

pentru protecţia mediului şi reducerea la minim a riscurilor pentru sănătate. Respectarea cu stricteţe a 

instrucţiunilor pentru operarea şi în timpul lucrărilor din cadrul sitului pentru etapele de construcţii, funcţionare şi 

închidere a NRRAW.  

-Gestiunea activităţilor pentru protejarea mediului. Controlul şi gestiunea aspectelor ecologice esenţiale: emisiile în 

atmosferă, ape reziduale, gestiunea deşeurilor, poluarea solului, conservarea maximă a materiilor prime şi a 

resurselor naturale  

-Limitarea influenţei negative asupra mediului şi îmbunătăţirea echilibrului ecologic din zonă.  

-Îndeplinirea cerinţelor pentru autorizare (pentru eliminarea, colectarea, transportul şi stocarea temporară a deşeurilor 

etc.)  

-Contabilitatea obligatorie.  

-Păstrarea informaţiilor cu privire la RAW-urile îngropate pe întreaga durată de viaţă a NRRAW.  

-Crearea unei baze de date pentru viitoare soluţii în vederea asigurării unui mediu de lucru de calitate.  

 



Sistemul de gestiune a mediului  

Operatorul va adopta un sistem de gestiune a mediului (ISO 14001 sau EMAS).   

Gestiunea mediului este în directă legătură cu NRRAW, iar obiectivul său este întreţinerea echipamentelor în stare 

excelentă de funcţionare prin consum optim de energie şi la capacitatea tehnologică. Acest lucru asigură funcţionarea metrică şi 

funcţionarea corespunzătoare, în conformitate cu reglementările de mediu, stabilirea şi îmbunătăţirea constantă a sistemelor de 

monitorizare, precum şi controlul influenţei asupra mediului. Sistemul de gestiune a mediului include personalul de control şi 

de gestiune care va fi responsabil de raportarea şi înregistrarea datelor cu privire la monitorizarea deşeurilor etc.  

Rapoartele privind gestiunea mediului se vor efectua în conformitate cu reglementările respective.  

Bunele practici de gestiune.  

Controlul activităţilor tehnologice, asigurarea sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor din cadrul sitului şi a populaţiei din 

regiune în timpul proiectării, implementării, funcţionării şi închiderii NRRAW;  

-Monitorizarea emisiilor în mediu - radioactive sau de alt tip. Monitorizarea este o parte a procesului de gestiune al 

RAW. Elementul acestor procese îl reprezintă parametrii mediului care sunt măsuraţi, controlaţi şi documentaţi în 

conformitate cu cerinţele programului de monitorizare. Instrucţiunile documentate vor fi date în cadrul acestor 

program, unde vor fi descrise variabilele de control, metodele şi periodicitatea. Un element important este 

asigurarea metrologică a echipamentului de monitorizare care este obiectul unei instrucţiuni specifice. Rezultatele 

monitorizării reprezintă înregistrări de calitate. (ex. activitatea cu materialele tip pulbere va fi încetată în condiţii 

meteorologice necorespunzătoare, cum ar fi vânt puternic.) Se va furniza un sistem de pulverizare pentru 

menţinerea umidităţii la un nivel suficient în zonele de lucru în cazul în care construcţia şi închiderea sunt 

efectuate în timpul lunilor uscate de vară şi toamnă  

-Este necesară crearea unui sistem de gestiune a calităţii mediului de control pentru ca datele obţinute de la situl de 

control şi din gestiune să fie analizate şi evaluate.  Se va face în mod periodic o evaluare complexă a situaţiei 

actuale şi se va actualiza planul privind măsurile necesare, astfel încât să se reducă la valoarea minimă raţională 

impactul asupra mediului şi pentru a garanta lipsa riscurilor asupra sănătăţii pentru lucrătorii din cadrul sitului şi 

pentru populaţia locală.  

-Menţinerea unei baze de date actuale şi documentate corespunzător, cu privire la influenţa componentelor individuale 

asupra mediului;  

-Raportarea rezultatelor de monitorizare către autoritatea respectivă, în conformitate cu cerinţele legislaţiei;  

-Gestiunea deşeurilor. S-a creat un program actualizat de gestiune a deşeurilor.  

-Personalul va fi instruit şi pregătit în mod periodic  

-Se va crea o schemă de organizare a îmbunătăţirilor proiectului - va fi actualizată în timpul funcţionării- conform 

cerinţelor reglementatoare NRRAW, care va include :  

 

 

 

 

7.3. Recomandări pentru Planul individual de monitorizare  

Programul de monitorizare este un element esenţial pentru asigurarea faptului că suprafaţa depozitul RAW furnizează 

nivelul necesar de retenţie, izolare şi protecţie în timpul perioadelor de pre-funcţionare şi funcţionare, precum şi după 

închiderea acestuia. Dezvoltarea programului este în conformitate cu cerinţele Termenilor de Referinţă şi a Ordonanţei privind 

procedura de eliberare a licenţelor şi a permiselor pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a energiei nucleare din NRA.  

NRRAW va fi exploatat şi gestionat de către SE “RAW”. Situl "Radiana" pentru staţionarea NRRAW se află foarte 

aproape de NPP ”Kozlodui”.  

 



În etapa de "confirmare a sitului", a fost creat un program de monitorizare a NRRAW de către Worley Parsons. Acesta 

implică toate etapele de viaţă ale depozitului (proiectare şi construcţie, operare, control instituţional activ) şi tipurile de 

monitorizare (radiaţii, geodinamice, meteorologice), precum şi toate zonele de observare (instalaţii, situl, zona de protecţie 

împotriva radiaţiilor, zona de observare).  

Monitorizarea înainte de începerea funcţionării asigură un nivel de bază pentru determinarea tuturor modificărilor 

suplimentare în mediu care ar putea fi legate de evacuările din instalaţia de eliminare.  

Monitorizarea în timpul funcţionării şi după închiderea instalaţiei de eliminare este menită să demonstreze că 

măsurările reale în mediu nu depăşesc ipotezele şi previziunile de evaluare a siguranţei.  

În cadrul monitorizării nu se ia în considerare încărcătura individuală a personalului care este reglementată cu stricteţe 

printr-un Regulament separat, [142].  

Monitorizarea sitului NRRAW  

Scopul monitorizării este acela de a înţelege procesele nefavorabile care vor apărea după înfiinţarea NRRAW, precum 

şi riscurile geoecologice, din regiune. Și în cazul altor instalaţii având o perioadă lungă de funcţionare, legate de starea mediului 

înconjurător, observarea şi sistemul de control trebuie să fie create împreună cu operarea acestora. După ce capacitatea acestora 

a fost epuizată şi după ce acestea vor fi închise, se va continua măsuriaplicarea anumitor măsuri Astfel se obţine  atât 

funcţionarea fiabilă cât şi mai multe informaţii cu privire la procesele solului şi mediului geologic.  

  Tipul echipamentelor şi a sistemelor de control este conform:  

 caracteristicilor tipice ale sitului  

 indicatorilor climatici din regiune  

 tipului de depozit şi a riscului potenţial de contaminare a solului şi a mediului geologic  

 cerinţelor conform tipului de alarmă şi siguranţă în cazul unui pericol de mediu;  

 

Pentru crearea unui proiect de monitorizare, cerinţa minimă este obţinerea informaţiilor necesare cu privire la condiţiile 

specifice ale sitului şi parametrii naturali ai mediului.  

Proiectul sistemului de monitorizare din acest caz particular este precedat de anumite activităţi din următoarele 

domenii:  

-generalizarea informaţiilor cu privire la solurile sitului;  

-evaluarea caracteristicilor naturale ale sitului în conformitate cu condiţiile meteo din regiune  

-ingineria geologică, evaluarea hidrogeologică şi geotehnică a sitului  

-caracteristicile bio-ecologice ale sitului, specificaţiile metodologiei şi tehnologiei relaţionate cu instalarea aparatelor şi 

echipamentelor de observare corespunzătoare  

-tehnologia folosită în cadrul lucrărilor din zona depozitului  

-tehnologia şi structura peisagistică a sitului după terminarea activităţii depozitului – recuperare.   

Caracteristicile acestor activităţi au fost descrise în diferite secţiuni ale REIA.  

Zonele de control şi tipurile de măsurare  

Zonele supuse verificării solului pot fi:  

Prima 

zonă - mediul extern din jurul depozitului;  

A doua 

zonă – zona din jurul sitului;  

Următoarele vor fi supuse măsurilor de control din prima zona: cantitatea de ploaie şi temperatura (maximă şi 

minimă); forţa şi direcţia vântului, apele de suprafaţă şi emisiile radioactive.  

Următoarele vor fi supuse măsurilor de control din a doua zonă: tasarea pământului şi stabilitatea după construcţie şi 

emisii radioactive.  

Volumul şi frecvenţa măsurilor  

Observaţiile şi măsurile descrise sunt în concordanţă cu REGULAMENTUL Nr. 1 din data de 15.11.1999 în vederea 

protejării împotriva radiaţiilor şi eliminarea în condiţii de siguranţă a industriei uraniului din Bulgaria  

Măsurile din zona I  

 

 



Ele servesc pentru stabilirea nivelului de apă al terenului depozit şi pentru stabilirea măsurilor de precauţie posibile pentru a 

evita eroziunea. Măsurarea temperaturii şi a direcţiei şi vitezei vântului şi fumului completează setul datelor meteorologice. 

Nivelul de apă şi alte caracteristici meteorologice- date privind temperatura aerului, umiditatea, ploaia, presiunea atmosferică şi 

vântul - pot fi interpretate în cadrul staţiei hidrometeorologice care se afla la cea mai mică distanţă de depozit.   

 
Măsurile din a doua zonă  

  Monitorizarea solului din NRRAW, în timpul funcţionării, precum şi după închidere, are ca scop analizarea a două 

grupe de parametri care interacţionează, de obicei, şi care au o influenţă directă asupra mediului.  

Primul grup include parametrii influenţaţi de procesele fizico-chimice ocazionate în mediul geologic şi în soluri 

pentru o perioadă lungă de timp. Controlul este realizat prin intermediul controlului radiaţiilor, care sunt neîntrerupt în timpul 

funcţionării, şi măsurile periodice asupra terenului după lucrările de construcţii şi de recuperare după finalizarea activităţii 

depozitului.  

 
Al doilea grup include parametrii geotehnici legaţi de stabilitatea depozitului. Parametrii, cum ar fi compactarea şi 

mişcarea pantelor sunt esenţiale pentru siguranţa generală şi existenţa terenului recultivat.  

Pe baza unei reţele geodezice create trebuie să fie respectate, înainte de proiectul de recultivare, compactarea terenului 

pentru depozit. În cazul în care nu există fenomene extraordinare (inundaţii mari, cutremure), astfel de măsuri sunt luate numai 

o dată la doi ani.   

Compactarea în diferite puncte ale solului de deasupra depozitului este determinată prin nivelarea unui reper observat 

în comparaţie cu un etalon fix de nivelare. Starea radiaţiilor este monitorizată prin intermediul controlului lunar al solului- o 

mostră de 0 -5 cm a stratului de suprafaţă a solului în vederea stabilirii activităţii specifice a radionuclizilor cu emisii naturale 

de radiaţii gamma şi tehnogene şi a activităţii specifice a 226Ra. Norma de cultivare a spaţiilor verzi şi de recultivare a 

deşeurilor de rocă şi a pădurilor este 1000Bq/kg în sol.  

Se recomandă ca "planul individual de monitorizare al NRRAW " să includă, împreună cu activităţile preconizate în 

programul preliminar de monitorizare, monitorizarea apelor subterane ar necesita:  

-proiectarea şi construcţia a cel puţin trei piezometre (de mai sus, de înăuntru şi de sub depozit), echipate pentru 

observarea nivelurilor apelor subterane şi colectarea mostrelor de apă;  

-măsurarea constantă şi periodică a indicatorilor chimici, radiologici şi microbiologici ai probelor;  

-măsurarea periodică a substanţelor radiologice din apa de la cea mai apropiată sursă de NRRAW - / fântână / 

instalaţii pentru apa de canalizare "SW-Ranei 1, 2 şi 3", PS "I Hurlets - SW 1 şi 2" şi PS "Hurlets II - SW 1, 2, 

şi 3 " 

 

Tabelul 7.3.1 Monitorizarea NRRAW în zona I  

№  Indicaţii în timpul funcţionării  După închiderea depozitului  

1  Cantitatea de ploaie  Zilnică, adăugată lunar  

2  
Temperatura (minimă, maximă şi la ora 

14.00)  

Media lunară Valoarea minimă absolută 

Valoarea maximă absolută  

3  Direcţia şi viteza vântului  Nu este necesar  

4.  
Condiţii de radiere. O dată pe lună, în aceeaşi 

limită ca şi o NPP  
În aceeaşi limită ca şi în cadrul NPP  

 

Tabelul 7.3.2 Monitorizarea NRRAW în zona II  

№

  
Indicaţii în timpul funcţionării  După închiderea depozitului  

1.  Volumul şi compoziţia apelor de 

suprafaţă  

O dată la şase luni  

2.  Controlul lunar al radiaţiilor  
Controlul radiaţiilor o dată la fiecare şase 

luni  

3.  Parametrii geotehnici conectaţi cu 

stabilitatea depozitului  

O dată la fiecare doi ani  

 



-concentraţia de oxizi de sulf şi de azot în stratul de sol atmosferic ar trebui să fie măsurată o dată la fiecare doi ani  

Aceste recomandări ar trebui să fie considerate ca fiind părţi esenţiale ale "planului individual de monitorizare" 

pentru Kozlodui NPP.  

7.4. Recomandări privind Planul pentru situaţii de urgenţă  

Următoarea etapă este proiectarea unei situaţii curente a planului pentru situaţii de urgenţă din NRRAW, în 

conformitate cu Kozlodui NPP.  

 Este necesar acordul cu privire la toate situaţiile.   

Planul trebuie să fie actualizat periodic. Concentraţia de oxizi de sulf şi de azot, ozon, sulfură, benzen, metan, amoniac, 

hidrocarburi non-metan şi dioxidul de carbon din stratul de sol atmosferic trebuie măsurată o dată la doi ani.  

Recomandări privind Planul pentru situaţii de urgenţă   

Odată cu includerea Planului de urgenţă NHRAO din Kozlodui [193], prevede organizarea necesară pentru a 

reglementa procedura de acţiune în caz de urgenţă sau alte evenimente care ar putea afecta siguranţa şi securitatea 

instalaţiei precum efectele non-radioactive din mediu.  

Planul NRRAW este conectat la planurile de urgenţă ale altor instalaţii ("RAW-Kozlodui", Kozlodui NPP). 

Recomandările pentru următoarea etapă sunt necesare pentru a preveni incidentele şi evenimentele neprevăzute (măsuri 

preventive, de formare, planuri de urgenţă).  
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DESCRIEREA APLICAŢIILOR  

Partea VII  

7.  DESCRIEREA MĂSURILOR PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SAU STOPAREA EFECTELOR 

NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI, ACOLO UNDE ESTE POSIBIL, ŞI PLANIFICAREA EFECTUĂRII ACESTORA  

1 Programul de monitorizare pentru vol. IV al platformei, proiectarea conceptuală a NRRAW; Sarcina 4 - Confirmarea 

platformei; Partea 4.4 Programul de monitorizare pentru platforma; BG 2004/016-815.01.05,  iulie 2008 octombrie 

2008; Worley Parsons, TVO Servicii Nucleare; TVO Ingineria de Risc 

2 Plan pentru situaţii de urgenţă    

3 Exemplu de construire a unui sistem de monitorizare puţuri din cadrul sistemului de monitorizare a apelor subterane 

locale ale regiunii NRRAW «Radiana»  

 

 



DOZIMETRIE  

 

 

Dimensiunea   Definiţie  Unităţi  Formulă   

Doză (D)  raportul dintre energia medie 

transmisă în volumul de substanţă 

expusă la masa de substanţă a 

acestui volum  

Gray [Gу]  D = d E / dm, unde: d E este energia 

medie transmisă de radiaţiile ionizante în 

volumul elementar de substanţe expuse; 

dm - masa de substanţă a acestui volum  

Doza echivalentă (EqD).  doza medie absorbită de un organ 

sau ţesut înmulţită cu factorul de 

ponderare pentru radiaţie  

Sievert [Sv], 1Sv 

= 1 J.кg-1  

Н T,R= w R. D T,R, unde: D T,Rreprezintă 

doza media absorbită dintr-un anume 

organ sau ţesut T, datorită radiaţiilor R; 

w R - factorul de ponderare pentru 

radiaţia R În cazul în care câmpul 

radioactiv este alcătuit din diferite raze 

având diferite valori WR, doza 

echivalentă fiind definită conform 

formulei:  Нт = ∑ w R. D T,R 

Doza efectivă (EfD)  valoarea lucrărilor de doze 

echivalente din organe şi / sau 

ţesuturi, cu factorul de ponderare 

al ţesutului corespunzător  

Sievert [Sv], 1Sv 

= 1 J.кg-1  
ЕТ = ∑ w R. H Т, unde: H Т este valoarea 

dozei echivalente din ţesutul sau organul 

T; WT - factorul de ponderare pentru 

radiaţie al ţesutului sau organului T. 

Capacitatea dozei  relaţia dintre creşterea dozei dD 

pentru o perioadă de timp dt 

pentru această perioadă  

unităţile pentru 

doza 

corespunzătoare 

împărţite pe 

unitatea de timp  

D = dD / dt  

Radiaţii puternice  activitatea unei surse radioactive, 

raportată la volumul de substanţă 

care conţine această activitate  

Becquerel per 

metru cub [Bq.m 

-1], Becquerel per 

litru [Bq.l-1]  

 

Densitatea fluxului conform  raportului dintre numărul dN  [numărul de   
particule beta (DF)  particulele care trec în timpul dt 

prin aria secţiunii centrale a sferei 

elementare dS  

particulele per 

m2.s]  
� = dN / dS.dt  

 

 



 
 Definiţie Unităţi Formulă 

Doză (D) raportul dintre energia medie 

transmisă în volumul de 
substanţă expusă la masa de 

substanţă a acestui volum 

Gray [Gу] D = d E / dm, unde: d E este energia medie transmisă de radiaţiile 

ionizante în volumul elementar de substanţe expuse; dm - masa de 
substanţă a acestui volum 

Doza 

echivalentă 

(EqD). 

doza medie absorbită de un 

organ sau ţesut înmulţită cu 

factorul de ponderare pentru 
radiaţie 

Sievert [Sv], 1Sv = 1 J.кg-1 Н T,R= w R. D T,R, unde: D T,Rreprezintă doza media absorbită 

dintr-un anume organ sau ţesut T, datorită radiaţiilor R; w R - 

factorul de ponderare pentru radiaţia R În cazul în care câmpul 
radioactiv este alcătuit din diferite raze având diferite valori WR, 

doza echivalentă fiind definită conform formulei:  Нт = ∑ w R. D 

T,R 

Doza efectivă 

(EfD) 

valoarea lucrărilor de doze 

echivalente din organe şi / sau 

ţesuturi, cu factorul de 
ponderare al ţesutului 

corespunzător 

Sievert [Sv], 1Sv = 1 J.кg-1 

ЕТ = ∑ w R. H Т, unde: H Т este valoarea dozei echivalente din 

ţesutul sau organul T; WT - factorul de ponderare pentru radiaţie al 

ţesutului sau organului T. 

Capacitatea 

dozei 

relaţia dintre creşterea dozei 

dD pentru o perioadă de timp 
dt pentru această perioadă 

unităţile pentru doza 

corespunzătoare împărţite pe 
unitatea de timp 

D = dD / dt 

Radiaţii 

puternice 

activitatea unei surse 

radioactive, raportată la 
volumul de substanţă care 

conţine această activitate 

Becquerel per metru cub [Bq.m 

-1], Becquerel per litru [Bq.l-1] 

 

Densitatea 

fluxului 

conform 

raportului dintre numărul dN [numărul de 

 

particule beta 

(DF) 

particulele care trec în timpul 

dt prin aria secţiunii centrale a 

sferei elementare dS 

particulele per m2.s] � = dN / dS.dt 

 


