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Explicatii privind documentul primit din Bulgaria ca raspuns la comentariile 
publicului si autoritatilor din Romania pentru proiectul bulgar „Propunere de 

investiţii pentru construirea unui Depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi 
mediu radioactive cu timp de viaţă scurt” la Kozlodui 

 
 
 
1. Documentul este structurat in 3 parti: Partea 1- Comentariile autoritatilor romane, 
Partea a 2-a -Comentariile publicului primite inaintea dezbaterii publice, Partea a 3-a - 
Comentariile publicului in timpul dezbaterii publice. 
2. Raspunsurile partii bulgare se refera in mod strict la intrebari/comentarii de natura 
tehnica. 
3. Anumite intrebari sunt de fapt adresate autoritatilor romane si in acest sens raspundem 
in continuare, astfel: 
a) “ Este aceasta o dezbatere publica consultativa?” (Mugur Mihaescu – Partidul 
Ecologist Roman) 
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera prevazuta de 
Conventia Espoo obliga tara de origine sa consulte autoritatile si publicul tarii potential 
afectate. In cazul acestui proiect, Romania este tara potential afectata. Ministerul Mediului 
si Padurilor din Romania a participat si s-a implicat in procedura transfrontiera a 
proiectului bulgar, in conformitate cu Conventia, considerand ca atat autoritatile cat si 
publicul roman au dreptul sa fie informati si sa-si exprime opiniile sau obiectiile fata de 
proiect. Aceste opinii/obiectii trebuie luate in considerare in decizia finala a partii de 
origine (art.6 para 1 al Conventiei). 
Astfel, dezbaterea publica a fost modalitate de a pune fata in fata tara de origine a 
proiectului cu tara afectata, de a informa publicul cu privire la proiect si despre potentialele 
efecte ale acestuia, de a prelua intrebarile si ingrijorarile publicului roman, de a primi 
raspunsuri pe loc, de a atentiona autoritatile bulgare asupra starii de spirit a populatiei 
Romaniei, de a trasmite ingrijorari si opinii. Inca o data mentionam ca Bulgaria este 
obligata ca in textul deciziei finale emise pentru acest proiect sa cuprinda masuri care sa 
raspunda ingrijorarilor partii romane. Asadar, dezbaterea publica nu este doar consultativa. 
b) “ De ce nu s-a tradus toata documentatia de evaluare a impactului asupra mediului ?” 
(Dan Trifu, Terra Milenium III si altii) 
Textul Conventiei nu trateaza probleme de limba. Evident ca este important ca informatia 
sa fie furnizata intr-o limba care sa fie inteleasa de participanti. Pana in prezent, in 
colaborarea cu Bulgaria pe tema proiectelor cu impact transfrontier s-a utilizat limba 
engleza deoarece este limba in care se poarta intreaga corespondenta intre autoritatile de 
mediu ale celor doua tari. Este limba comuna in care se poate citi orice document care 
circula intre Romania si Bulgaria fara a fi necesara intruziunea traducatorului.  
MMP a tradus informatia relevanta. S-a considerat ca informatia cuprinsa in Rezumatul 
netehnic este relevanta pentru publicul din zona potential afectata si de aceea s-a tradus in 
limba romana, s-a afisat pe site-ul MMP si al ARPM Craiova, s-a tiparit si s-a afisat la 
sediile primariilor din comunele aflate in zona poetntial afectata. 
S-a considerat ca atat Cap. IV cat si Cap. VII cuprind informatii relevante pentru publicul 
roman si de aceea au fost traduse. Astfel, Capitolul IV "Descrierea, analiza şi evaluarea 
potenţialelor impacturi asupra oamenilor şi asupra mediului, ca urmare a implementării 
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proiectului"si Capitolul VII "Descrierea măsurilor pentru prevenirea, reducerea sau 
stoparea efectelor negative asupra mediului, acolo unde este posibil şi planificarea punerii 
înaplicarea acestora" pot oferi publicului din Romania o imagine pe marginea careia acesta 
sa-si formeze o opinie. Restul informatiilor sunt extrem de tehnice si folosesc specialistilor, 
intreaga documentatie insumand un numar de 367 pagini (raportul EIA) plus inca 7 anexe 
in format electronic si arhivate. 
c) "Vom solicita Guvernului Romaniei si Consiliului Judetean Dolj organizarea unui 
referendum " ( Radut Marcel, Stefanescu Cosmin) 
În ceea ce priveşte organizarea referendumului local, potrivit dispoziţiilor instituite de alin. 
(1) art. 14 din Legea 3/2000, cu modifcările şi completările ulterioare, problemele supuse 
referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea 
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau a unei treimi din numărul 
consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni.  
În acest context, organizarea şi desfăşurarea unui referendum în localităţile aflate în zona de 
impact a proiectului este atributul consiliilor locale respective, la propunerea primarilor din 
localităţile afectate sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, care pot să decidă 
asupra oportunităţii unui asemenea demers, în condiţiile existenţei fondurilor necesare. 
d) „ Care sunt autoritatile care se ocupa de managementul atacurilor teroriste ?” 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este autoritatea administrativă autonomă investită, 
potrivit Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc 
apărarea ţării şi siguranţa naţională. Din Consiliu fac parte si institutii precum Ministerul 
Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor. 
Informatii referitoare la actiunile privind siguranta nationala, inclusiv problematica 
actiunilor teroriste, sunt prevazute in Strategia de Securitate Nationala a Romaniei  
(link http://presidency.ro/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf). 
Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta este organismul care actioneaza efectiv in 
astfel de cazuri.  
Cu ocazia dezbaterii publice de la Bechet, in 7.07.2011, reprezentantul IGSU Dolj a 
intervenit si a descris scopul planului de urgenta si raspuns local, in caz de urgenta nucleara.  
e) Tuturor persoanelor din public care au solicitat autoritatilor romane sa nu fie de acord 
cu proiectul (Terra Milenium III s.a.): 
Romania poate emite o opinie favorabila sau nefavorabila in functie de concluziile de ordin 
tehnic ale analizei documentatiei EIA si ale comentariilor justificate ale publicului.  
f) „Va rugam sa precizati cine va asigura fondurile de monitorizare a factorilor de mediu 
si a sanatatii populatiei pe teritoriul Romaniei „ (Terra Milenium III, Ecopolis, s.a.): 
Ministerul Sanatatii, prin intermediul Laboratorului de igiena radiatiei al Centrului regional 
pentru sanatate publica Bucuresti in colaborare cu Laboratorul pentru igiena radiatiei al 
Directiei de sanatate publica al jud. Dolj monitorizeaza starea sanatatii populatiei in judetul 
Dolj. Fondurile se asigura prin bugetul Ministerului Sanatatii. 
Din punct de vedere al protectiei mediului, s-a creat Reteaua nationala de supraveghere a 
radioactivitatii mediului, sub responsabilitatea ANPM, care asigura monitorizarea 
radioactivitatii si in zona de influenta a centralei nucleare de la Kozlodui, prin intermediul a 
4 laboratoare numite statii de supraveghere a radioactivitatii (la Bechet, Craiova, Drobeta 
Turnu - Severin si Zimnicea) si 13 statii automate de monitorizare a radiatiei gama din aer, 
(11 in jud Dolj, 1 in Teleorman, 1 in Mehedinti). Fondurile se asigura prin bugetul de stat.   
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Rezultatele monitorizarii radioactivitatii mediului in aceasta zona, pana in prezent, nu au 
evidentiat depasiri ale domeniului valorilor limita prevazute de OM 1978/2010. 

g) Listele cu semnaturi primite de MMP din partea publicului au fost transmise Bulgariei 
pentru a face cunoscut numarul de obiectii ridicate de populatia romana din zona potential 
afectata. 
 
 

Prezentam in continuare raspunsurile Bulgariei 
 
 

DECLARAŢIA COMPANIEI DE STAT „DESEURI RADIOACTIVE” 
(SE RAW) DIN BULGARIA 

 
Referitoare la comentariile, sugestiile, opiniile şi întrebările adresate in cadrul 
consultarii transfrontiera cu privire la raportul privind impactul asupra mediului 
elaborat pentru proiectul „Propunere de investiţii pentru construirea unui Depozit 
Naţional de Eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive cu timp de viaţă 
scurt”,  
 
În conformitate cu articolul 17 din Ordonanţa privind condiţiile şi procedurile de evaluare 
a impactului asupra mediului (legislatia bulgara). 
 
 
Abrevieri 
 
1. RAW – Deşeuri radioactive 
2. NDF – Staţia Naţională de Eliminare (depozitul) a deşeurilor slab şi mediu 
radioactive cu timp de viaţă scurt 
3. MEW – Ministerul Mediului şi al Apelor 
4. MH – Ministerul Sănătăţii 
5. SE RAW – Compania de stat pentru deşeuri radioactive din Bulgaria 
6. SD PRRAW Novi Han – Unitate specializata în depozitarea permanentă a deşeurilor 
radioactive - Novi Han 
7. SD RAW Kozlodui – Unitate specializata în depozitarea deşeurilor radioactive 
Kozlodui 
8. BNRA -  Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear din Bulgaria 
9. EIA report – Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului (raport EIA) 
10.  RCC – Containere din beton armat 
11. IAEA (International Atomic Energy Agency) – Agenţia Internaţională pentru 
Energie Atomică 
12.       LIL W – deseuri slab si mediu radioactive (low and intermediate level waste) 
 
Consideraţii generale ale SE RAW: 
 
Pentru mai multe dintre întrebările referitoare la raportul EIA sunt necesare informaţii care 
se obţin, de obicei, pe durata elaborării proiectului tehnic detaliat. Elaborarea acestor lucrări 
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de proiectare, în contextul legislaţiei bulgare, este supusă unui regim special de autorizaţii 
eliberate de către Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear din Bulgaria (BNRA). 
Aprobarea unui raport EIA reprezintă o pre-condiţie în vederea obţinerii unei astfel de 
autorizaţii. Acesta este motivul pentru care deţinerea unei astfel de informaţii este practic 
imposibilă în această etapă. 
 
Un alt set însemnat de întrebări necesită informaţii care se obţin, în mod obişnuit, pe 
durata elaborării raportului final de evaluare a siguranţei. Acest document se bazează pe 
proiectul tehnic şi respectiv, se elaborează după întocmirea raportul EIA. Acesta este 
motivul pentru care deţinerea unei astfel de informaţii este practic imposibilă în această 
etapă. 
 
Este important de remarcat faptul că recomandările şi concluziile din cadrul raportului EIA 
(alături de reglementările bulgare din domeniul nuclear) stabilesc nivelul de referinţă în ceea 
ce priveşte elaborarea proiectului tehnic şi raportul final de evaluare a siguranţei. 
 
 
PARTEA 1: COMENTARIILE AUTORITATILOR ROMANE 
Agenţia Nucleară pentru Deşeuri radioactive (ANDRAD) 
Cerere de informare cu privire la „Raportul de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului (EIAR) cu privire la propunerea de Construcţie a Depozitului Naţional de 
Eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive - NRRAW” 
 
1. Potrivit EIAR, NRRAW va colecta o parte din RAW depozitate în prezent în SU RURAW 
– Novi Han.  vor fi aceste deseuri subiect al unui proces de caracterizare ? Dacă da, vă rugăm să furnizaţi 
informaţii detaliate cu privire la respectivul proces. 
 
Răspuns: 
 
Deşeurile radioactive despre care s-a preconizat că vor fi transportate din SD PRRAW 
„Novi Han” către NDF se referă doar la acea parte care intră în categoria 2a, respectiv 
deşeurile slab şi mediu radioactive cu timp de viaţă scurt care conţin, în principal, 
radionuclizi cu timp de viaţă scurt (cu timp de înjumătăţire mai scurt sau egal cu cel al Cs-
137) şi radionuclizi de viaţă lungă care emit particule alfa cu activitate specifică mai mică 
sau egală cu 4E6 Bq/Kg într-un singur colet cu deşeuri şi mai mică sau egală cu 4E5 Bq/kg 
pentru întregul volum de deşeuri. 
Caracteristicile fizico-chimice pe care trebuie să le aibă RAW pentru a fi depozitate în NDF 
vor respecta criteriile prevăzute de matricea de imobilizare reglementată de normele 
BNRA. 
 
2. Având în vedere faptul că deşeurile (de la Nuclear Power Plant Kozlodui, dar şi din Novi Han) 
au fost deja condiţionate, cum se va dovedi respectarea Criteriilor de Acceptare a Deşeurilor în NRRAW 
? 
 
Răspuns: 
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LIL W operaţionale din Kozlodui NPP sunt tratate în mod regulat, fiind condiţionate şi 
depozitate în conformitate cu procedurile şi cerinţele stabilite de către BNRA. Cerinţele 
referitoare la calitatea finală a coletelor cu deşeuri vor fi, de asemenea, stabilite şi aprobate 
de către BNRA. După condiţionare, coletele cu deşeuri vor respecta setul de Criterii de 
Acceptare a Deşeurilor (prezentate pe scurt în tabelul 1.2.4 din raportul EIA). Aceste 
criterii se bazează pe caracteristicile preconizate ale staţiei de eliminare (NDF – staţie de 
eliminare de tip şanţ/transeu) şi sunt relaţionate cu practica aplicată la nivel mondial în ceea 
ce priveşte tratarea deşeurilor în vederea eliminării. Aşadar, calitatea coletelor finale cu 
deşeuri, în conformitate cu Criteriile de Acceptare a Deşeurilor în NDF, a fost deja definită 
şi aprobată, iar caracteristicile privind  proiectarea viitoarei NDF vor fi conforme cu 
respectivele Criterii de Acceptare a Deşeurilor, fiind confirmate prin Raportul de evaluare a 
siguranţei NDF.  
Aceleaşi cerinţe vor fi aplicate şi în cazul altor deşeuri depozitate în cadrul NDF, inclusiv 
deşeuri care provin de la Novi Han şi altele. 
Exisă reglementări stricte în ceea ce priveşte identificarea deşeurilor radioactive. Fiecare 
colet prezintă un permis individual în care este menţionată cantitatea de deşeuri conţinută, 
caracteristicile radiologice şi modalitatea de condiţionare. Conţinutul coletului se va verifica 
prin intermediul acestui permis. Permisele care însoţesc coletele vor fi monitorizate de 
către BNRA. În cadrul NDF, vor fi acceptate doar RAW care intră în categoria 2a. 
 
3. În secţiunea 1.2.4 - „ Capacitatea NRRAW” – tabelul 1.2.2, „ Inventarul radionuclizilor din 
RAW”, nu ia în considerare fluxurile de deşeuri care provin de la reactorul de cercetare (DD),din operarea 
Belene NPP (DE) şi aplicaţiile nucleare (DA). Completarea inventarului radionuclizilor este esenţială în 
vederea stabilirii metodelor împotriva contaminării radioactive, care afectează, în schimb, rezultatele 
evaluării siguranţei şi, implicit, rezultatele EIA. Vă rugăm să clarificaţi acest aspect.  
 
Răspuns: 
 
Inventarul radionuclizilor care urmează să fie eliminaţi în NDF - lista cu radionuclizii, 
activitatea totală şi limitele impuse în cazul anumitor radionuclizi - sunt stabilite în cadrul 
definiţiei depozitului, în PSAR şi EIA cu privire la această staţie. Radionuclizii de viaţă 
lungă sau toxici fie nu sunt admişi în vederea eliminării în cadrul staţiei, fie sunt puternic 
condiţionaţi. Cantitatea maximă de deşeuri ce poate fi eliminată a fost stabilită, de 
asemenea, luându-se în considerare posibilele surse ale deşeurilor (NPP, cercetare, aplicaţii 
nucleare). Acestea reprezintă termeni sursă pentru evaluarea siguranţei NDF. În acest caz, 
originea deşeurilor nu este importantă; ceea ce contează este respectarea caracteristicilor de 
proiectare ale NDF şi Criteriile de Acceptare ale Deşeurilor. 
 
4. Având în vedere faptul că staţia de tratare şi condiţionare SU-RAW este acţionată de către un 
sector al SE RAW, şi respectiv că SE RAW va acţiona NRRAW, cum se va asigura verificarea 
independentă a coletelor atunci când ajung în NRRAW? 
 
Răspuns: 
 
Procesul de gestionare a deşeurilor radioactive este reglementat şi executat prin intermediul 
a trei organisme principale: 
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Producătorii de deşeuri – NPP şi alţi utilizatori de tehnologii nucleare; 
Operatorii deşeurilor – SERAW, responsabili cu prelucrarea, depozitarea şi eliminarea 
deşeurilor; 
Autoritatea de reglementare în domeniul nuclear -  BNRA, responsabilă pentru certificarea 
şi controlul siguranţei nucleare în cadrul acestor activităţi. 
Controlul asupra impactului de mediu este exercitat de către Ministerul Mediului şi al 
Apelor, iar aspectele cu privire la sănătate sunt supuse controlului independent de către 
Ministerul Sănătăţii. 
 
5. Potrivit declaraţiei dumneavoastră, recuperarea (retrievability) deşeurilor reprezintă un principiu de 
proiectare al NRRAW. În aceste condiţii, ar putea fi afectate de acţiunile  pe termen lung ale anumitor 
bariere. Vă rugăm să prezentaţi mai multe detalii cu privire la modul în care este asigurat principiul şi 
respectiv, la impactul potenţial al măsurilor de recuperare a deşeurilor asupra siguranţei forţei de muncă, 
publicului larg şi mediului înconjurător.  
 
Răspuns: 
 
Recuperarea reprezintă o cerinţă a actualului Regulament Bulgar privind Gestionarea în 
Siguranţă a Deşeurilor Radioactive. Recuperarea este considerată o cerinţă de proiectare ce 
trebuie să respecte legislaţia bulgară în vigoare. Luând în considerare natura deşeurilor 
radioactive din discuţie, recuperarea presupune posibilitatea mutării containerului potenţial 
avariat în afara staţiei în vederea reparării, reambalării etc. Recuperarea nu trebuie privită ca 
o  practică obişnuită, ci ca o prevedere împotriva incidentelor improbabile. Recuperarea nu 
reprezintă o operaţiune normală, fiind reglementată prin proceduri speciale, instrucţiuni şi 
programe etc., cu scopul de a asigura siguranţa forţei de muncă, publicului larg şi mediului 
înconjurător. Nu se preconizează apariţia niciunui efect în activitatea pe termen lung a 
barierelor, în conformitate cu cerinţa privind recuperarea deşeurilor. 
Posibilitatea recuperării este considerată doar o etapă de operare a unităţilor separate ale 
staţiei de eliminare – centre de eliminare - pentru a asigura efectuarea verificărilor finale ale 
integrităţii containerelor înainte de a închide centrul (nu şi întregul depozit). După 
închiderea/izolarea centrului, recuperarea ambalajelor deşeurilor nu este considerată o 
caracteristică de proiectare. Acţiunea pe termen lung a barierelor inginereşti existente în 
centre şi în întreaga staţie nu va fi afectată în acest caz. Cererea de recuperare a deşeurilor 
după închiderea staţiei este considerată un eveniment de „forţă majoră”, foarte puţin 
probabil. În etapa de operare, nu există posibilitatea ca barierele inginereşti să fie afectate 
din cauza conceptului de proiectare. Afectarea barierelor în cazul recuperării anumitor 
ambalaje este posibilă doar după îndepărtarea învelişului multistratificat al depozitului. În 
acest caz, după recuperarea ambalajului/ambalajelor, se vor lua măsuri pentru 
recondiţionarea cât mai eficientă a barierelor avariate. Nu există posibilitatea ca siguranţa 
depozitului să fie pusă în pericol. 
 
6. Am înţeles că sigilarea modulelor se va realiza în etapa de închidere a depozitului, ceea ce în 
conformitate cu etapele descrise în propunerea de investiţie, se va efectua după anul 2075. Cum se va 
asigura izolarea RCC eliminate în etapa operaţională ? 
 
Răspuns: 
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Închiderea modulelor/centrelor de eliminare umplute integral se va efectua imediat după 
completarea acestora. Până în momentul închiderii modulelor separate, prin intermediul 
măsurilor temporare de protecţie se va continua protejarea respectivelor module împotriva 
impactului de mediu. Închiderea finală a NDF prevăzută pentru anul 2075, se referă la 
închiderea finală/ultimă a centrelor depozitului, la pregătirea izolaţiei inginereşti pentru 
întregul spaţiu şi la respectarea cerinţelor administrative în ceea ce priveşte controlul 
instituţional in situ.  
 
7. Referitor la estimările privind evoluţia depozitului: vă rugăm să furnizaţi o prezentare sistematică a 
estimărilor şi efectelor acestora asupra muncitorilor, populaţiei şi mediului, pentru  fiecare etapă a existenţei 
depozitului, alături de metodologia privind efectuarea estimărilor şi programele utilizate pentru realizarea 
calculelor.    
 
Răspuns: 
 
O astfel de analiză face obiectul următoarelor evaluări privind siguranţa staţiei, în diferite 
etape de dezvoltare (proiectare, construcţie, operare, închidere). Respectivele evaluări 
privind siguranţa se supun analizei şi aprobării (certificării) de către Autoritatea de 
reglementare, pentru fiecare etapă de dezvoltare a staţiei. EIA constituie un raport iniţial, 
urmând să se dezvolte etape generale pe parcursul evaluărilor şi constatărilor care stabilesc 
criteriile de referinţă pentru operarea în siguranţă, fundamentându-se în perioada imediat 
următoare închiderii. 
 
8. Considerăm că Secţiunea 4.3.3., „ Impacturi potenţiale cauzate de accidente”, nu este detaliată 
suficient şi nu include argumente convingătoare. Vă rugăm să furnizaţi mai multe informaţii cu privire la 
impactul radiologic în cazul ploilor torenţiale, atacurilor teroriste şi prăbuşirii avioanelor pe durata etapelor 
de funcţionare şi închidere.  
 
Răspuns: 
 
Evaluarea impactului radiologic al consecinţelor rezultate în urma unor incidente externe şi 
interne face parte din Raportul de Analiză a Siguranţei staţiei în diferitele etape de 
dezvoltare – Proiectare Conceptuală, Tehnică şi Detaliată, respectiv, Rapoartele 
Preliminare, Intermediare şi Finale privind Evaluarea Siguranţei.  
Situl Radiana se află foarte aproape de Kozlodui NPP (situl NDF se regăseşte la altitudine 
mai mare), zona fiind studiată foarte bine din punctul de vedere al diferitelor impacturi şi 
modificări ale fluviului Dunărea, inclusiv din punct de vedere al creşterii şi reducerii 
debitului, posibilitatea de producere a inundaţiilor cauzate de evenimente naturale, de 
ruperea barajelor de pe fluviu (cele existente şi cele prevăzute) etc. 
Staţia NDF este clasificată drept „staţie nucleară”, în conformitate cu reglementările 
bulgare (a se lua în considerare faptul că aceasta diferă de o „instalaţie nucleară”). 
Reglementările bulgare prevăd măsuri obligatorii de siguranţă în cazul unor astfel de staţii. 
Aceste reglementări respectă, de asemenea, recomandările Agenţiei Internaţionale pentru 
Energie Atomică (IAEA). Staţia este proiectată pentru a stoca exclusiv deşeuri slab şi 
mediu radioactive, condiţionate şi imobilizate în cadrul containerelor din beton armat 
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(condiţionarea şi imobilizarea se efectuează în afara staţiei). Conţinutul radioactiv, forma 
deşeurilor şi greutatea containerelor (zeci de tone) nu stimulează interesul sau posibilitatea 
de dispersie sau de furt. Cu toate acestea, nu sunt excluse măsurile obligatorii de siguranţă 
menţionate mai sus, fiind luate în considerare în cadrul evaluării finale privind siguranţa şi 
în planul de urgenţă din etapa corespunzătoare a proiectului. 
 
9. Referitor la secţiunea 4.3.4 „Impact transfrontalier”, vă rugăm să furnizaţi un plan hidrologic 
extins (care să cuprindă zona potenţială afectată din România) şi clarificări care să indice: 

• acviferele transfrontaliere; 
• legătura dintre acviferele din România şi Bulgaria şi respectiv, dintre acvifere şi fluviul Dunărea; 
• zonele de încărcare şi descărcare a acviferelor. 

 
Răspuns: 
 
Cercetările hidrologice şi analizele de proiectare efectuate recent în legătură cu descrierea 
sitului NDF, precum şi datele colectate din cadrul analizelor geologice şi hidrologice 
extensive anterioare efectuate pe situl Kozlodui NPP indică faptul că unicul acvifer care 
poate fi afectat prin eventuala migraţie a radionuclizilor este acviferul din Cuaternar 
(Pleistocen) situat în sedimentele aluvionare ale teraselor fluviului Dunărea- T2 şi T1 (Fig. 1 
şi 2).  
Acviferul principal din regiune format din sedimente nisipoase (partea superioară aflându-
se la o altitudine de aproximativ +1 m) formate în Archar , continuă şi pe teritoriul 
românesc. Este izolat prin sedimente din Pliocen ( cu o grosime de 20-24 m) din Brusartsi 
(incluzând mai multe straturi de argilă) şi joacă rolul de barieră acvatică. 
În zona câmpiei inferioare a sitului Radiana, s-a format un acvifer în zona inferioară a 
complexului de loess şi a sedimentelor aluvionare nisipoase-argiloase ale terasei T2 (Fig. 3) 
Direcţia fluxului de apă subterană în terasa T2 este nord-nord-est, apa fiind direcţionată în 
întregime în prima terasă neinundabilă T1, acolo unde se află Kozlodui NPP. 
Rezultatele  analizelor de estimare a migraţiei radionuclizilor ilustrează faptul că numai doi 
radionuclizi, I129 şi C14, pot ajunge în acviferul aluvial din terasele fluviului Dunărea - T2 şi 
T1 în concentraţii foarte scăzute -  I129 cu concentraţia de 0,00001 Bq/l, iar C14 cu 
concentraţia de 0,001 Bq/l (Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6). Toţi ceilalţi radionuclizi nu ajung în pânza 
freatică. 
În concluzie, acviferele transfrontaliere, în special cel format în Archar, nu pot fi afectate 
de o eventuală migraţie a radionuclizilor. Luând în considerare aceste aspecte, nu este 
necesară analiza condiţiilor hidrologice şi a acviferelor din România, din punctul de vedere 
al evaluării siguranţei. 
Cercetările şi analizele suplimentare efectuate după întocmirea raportului EIA 
demonstrează concluziile de mai sus cu privire la condiţiile hidrologice in situ. 
În plus, este prevăzută crearea unui sistem de monitorizare hidrologică (puţuri de observare 
şi/sau tuburi piezometrice) înainte de construirea Staţiei Naţionale de Eliminare a LILW. 
Fiecare dintre corpurile de apă subterană create va fi monitorizat în cel puţin un punct de 
monitorizare (puţ) din amonte (spre exemplu, înainte de staţia de eliminare) şi în două din 
aval (spre exemplu, după staţia de eliminare), cu privire la direcţia fluxului natural de apă 
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subterană. Punctele de monitorizare (puţurile) vor fi disponibile în orice moment pentru 
prelevarea de mostre de apă pentru respectivele analize chimice/radiochimice.  
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Fig. 1 Profilul geologic ingineresc II-II al sitului Radiana 
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Fig. 2 Profilul Geologic şi geomorfologic I-I 
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Fig. 3 Planul piezometric al sitului Radiana într-un sistem de coordonate 
1970 (zona de câmpie a sitului este marcată cu verde) 
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Fig. 4 Estimarea migraţiei radionuclidului I129 după 100 de ani de la 
pătrunderea în pânza freatică (aprox. 1900-2000 ani de la eliminarea LILW) 
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Fig. 5 Estimarea migraţiei radionuclidului I129 după 500 de ani de la 
pătrunderea în pânza freatică (aprox. 1900-2000 ani de la eliminarea LILW) 
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Fig 6 Estimarea migraţiei radionuclidului C14 după 500 de ani de la 
pătrunderea în pânza freatică (aprox. 1900-2000 ani de la eliminarea LILW) 
 
10.   Luând în considerare faptul că inventarul pentru noul depozit prezintă deşeurile 
radioactive care vor rezulta din acţiunile de operare şi dezafectare a Belene NPP, vă 
rugăm să ne transmiteţi situaţia actuală a acestui proiect. 
 
Răspuns: 
 
Se aşteaptă o hotărâre guvernamentală. În conformitate cu informaţiile 
oficiale publicate, au loc negocieri cu privire la acest proiect. 
 
 
11. Luând în considerare faptul că: 

• 11.1. La pagina 43 „NRRAW va primi o parte din deşeurile radioactive 
depozitate în prezent în SU RURAW- Novi Han- în principal, deşeuri radioactive 
solide şi o mică parte care provin din sursele radioactive închise, care sunt categoriile IV şi 
V în conformitate cu [420]. 
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• 11.2 La pagina 46 “Pe viitor, se prevede ca deşeurile medicale slab şi mediu 
radioactive, precum şi alt tip de deşeuri depozitate în această etapă la Novi Han RAW 
să fie relocate către NRRAW”, 

• Vă solicităm să ne prezentaţi: 
• Inventarul deşeurilor radioactive depozitate la Novi Han, 
• Criteriile de Acceptare a Deşeurilor în viitorul depozit Radiana, 
• Strategia de gestionare a deşeurilor radioactive de viaţă lungă depozitate la Novi 

Han, 
• Detalii cu privire la relocarea deşeurilor radioactive de la Novi Han (motivul 

pentru care aceste deşeuri trebuie relocate, descrierea deşeurilor, transportul, 
recondiţionarea, după caz etc.) 
 
Răspuns: 
 
Vă rugăm să luaţi în considerare răspunsurile la Intrebările 1 şi 2. 
 
12. În această etapă, considerăm că un exemplu de bună practică ar fi evaluarea 
documentaţiei tehnice de către o comisie internaţională de experţi (spre exemplu, o comisie 
de experţi din partea IAEA). Vă rugăm să precizaţi dacă au avut loc astfel de evaluări 
ale documentaţiei tehnice pentru depozitul propus pentru dezbaterile publice şi dacă este 
cazul, să ne furnizaţi rezultatele respectivelor evaluări. Dacă nu este cazul, considerăm că 
este necesar să organizaţi o evaluare a documentaţiei tehnice de către experţi 
internaţionali. 
 
Răspuns: 
 
Nu s-a efectuat nicio evaluare externa a documentaţiei tehnice în această 
etapă, având în vedere faza relativ incipientă a proiectului. Cu toate acestea, 
o astfel de evaluare a in etapa de aprobare a documentaţiei tehnice în 
vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie reprezintă o practică uzuală. 
 
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) 
Comentarii cu privire la Raportul de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului din cadrul Propunerii de Investiţie referitoare la Construcţia 
Depozitului Naţional pentru Eliminarea Deşeurilor Slab şi Mediu 
Radioactive (NARRAW)   
 
13.  Propunerea de investiţie face referire la depozitul naţional pentru eliminarea 
deşeurilor slab şi mediu radioactive din ţara dumneavoastră. Inventarul radionuclizilor 
RAW prezentat în Tabelul 1.2.2 din raportul EIA ilustrează doar fluxurile de deşeuri 
de la Kozlodui NPP. Nu este prezentată estimarea fluxurilor de deşeuri provenite de la 
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reactorul de cercetare (DD), aplicaţiile nucleare (DA) şi operaţiunile de la Belene NPP 
(DE), în ceea ce priveşte activitatea sau evaluarea siguranţei.   
 
Răspuns: 
 
Vă rugăm să luaţi în considerare răspunsul de la Întrebarea 3. 
 
14.  Nu a fost furnizată o descriere fizico-chimică a formei deşeurilor (descriere fizică şi 
chimică). 
 
Răspuns: 
 
Este important ca forma fizică şi chimică a deşeurilor depozitate în NDF să 
respecte proiectarea staţiei şi evaluarea siguranţei acesteia. Aceste forme şi 
caracteristici sunt definite prin intermediul criteriilor de acceptare a 
deşeurilor pentru tratare si tehnologiile de condiţionare existente, precum şi 
pentru forma finală a deşeurilor condiţionate, definită de către WAC pentru 
NDF şi aprobată de către BNRA. Singura formă sub care vor fi admise 
RAW în NDF este de matrice greu dizolvabilă care să prezinte proprietăţile 
de retenţie corespunzătoare, reglementate prin normele de reglementare şi 
criteriile de acceptare în cadrul staţiei. În prezent, toate deşeurile sunt 
introduse într-o matrice de ciment având următorii parametri: 
*Infiltrare: nu mai mult de 3E-3 g/cm2/zi pentru fiecare radionuclid Cs-134, 
Cs-137, Co-60 în cea de-a 90-a zi de introducere a mostrei în apă distilată 
(standardul ISO 6961-1982) 
*Forţă de comprimare: nu mai puţin de 3,5 MPa după 28 de zile. (standardul 
BDS-EN 196-1) 
*Rezistenţa termică ((-15/+600C): nu mai puţin de 3,5 MPa de forţă de 
comprimare după 30 de cicluri 
*Rezistenţa la apă: nu mai puţin de 3,25 MPa de forţă de comprimare după 
90 de zile de introducere în apă distilată la 200C. 
 
15.  În secţiunea 4.3.3 „Impacturi potenţiale determinate de accidente” nu sunt detaliate 
suficient eventualele accidente, barierele afectate, impactul acestora pe durata operării şi 
închiderii depozitului, dozele derivate în ceea ce priveşte populaţia afectată. 
 
Răspuns: 
 
Vă rugăm să luaţi în considerare informaţiile prezentate în răspunsul de la 
Întrebarea 8. 
 
16.   În cadrul evaluării privind siguranţa care este cel mai îngrijorător caz, atât în faza 
de operare cât şi după închidere, şi care este impactul radiologic ?  
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Răspuns: 
 
Vă rugăm să luaţi în considerare răspunsul de la Întrebarea 7. 
 
17. Programul de monitorizare ar trebui să ia în considerare, de asemenea, nivelul de 
eroziune al malului drept al fluviului Dunărea. 
 
Răspuns: 
Rata de eroziune a malului fluviului Dunărea în zona LIL W NDF a fost 
analizată în raportul „Estimarea producerii inundaţiilor şi eroziunii produse 
de fluviul Dunărea în zona sitului Radiana la depozitul LIL-SL”. Principalele 
concluzii ale raportului sunt: 
1) în ultimii 71.000 de ani, fluviul Dunărea nu a erodat cea de-a doua terasă 
neinundabilă T2, unde este situat situl Radiana, ceea ce ne permite să 
estimăm că o astfel de eroziune nu se va produce în următorii 300-500 de 
ani. 
2) albia contemporană a râului  s-a format acum aproximativ 6000 de ani; de 
atunci şi până în prezent, malul sudic nu s-a erodat; lăţimea terasei 
inundabile inferioare T0 reprezintă o dovadă în acest sens. 
Desigur că afirmaţiile prezentate anterior nu exclud posibilitatea de 
monitorizare a ratei de eroziune a malului drept al Dunării. Fenomenul de 
eroziune a malului drept al fluviului Dunărea nu afectează construirea NDF 
şi aşadar, nu se supune realizării unui plan de auto-monitorizare. 
 
Ministerul Sănătăţii 
18. În ceea ce priveşte componentele radiologice, raportul EIA nu respectă în întregime 
cerinţele iniţiale ale României referitoare la doza efectivă suplimentară pentru populaţia 
română rezultată atât din operarea Kozlodui NPP, cât şi NARRAW, specifică 
diferitelor scenarii de operare (număr de transporturi, tipul de combustibil etc.); Raportul 
EIA furnizează doar rezultatele cu privire la impactul preconizat. Solicitam sa furnizati 
calculul dozei efective suplimentare suportata de catre populatia romana din cadrul zonei 
incluse in raza de 30 km, în condiţiile existentei fondului radioactiv natural al zonei, 
pentru diferitele scenarii de operare menţionate mai sus. 
 
Răspuns: 
Analizele pregătite pentru această etapă indică practic faptul că nu există 
doze efective în câmpul radioactiv al sitului NDF (ordin de magnitudine 1E-
17-1E-18 mSv). Situl este poziţionat pe teritoriul Bulgariei, la aproximativ 
cinci kilometri de graniţa cu România, nerezultând astfel nicio doză efectivă 
suplimentară pentru populaţia României generată de operarea NDF. NDF 
nu va accepta combustibil nuclear uzat sau deşeuri puternic radioactive, 
neexistând astfel niciun transport de astfel de substanţe relaţionat cu 
operarea NDF. 
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Expunerea populaţiei la efectele NPP Kozlodui va fi discutată în cadrul altor 
documente. 
 
19. Care sunt planurile dumneavoastră de intervenţie şi acţiune în cazul unor situaţii 
de urgenţă precum dezastre naturale sau schimbări climatice aflate în curs, modificări de 
flux al fluviului Dunărea sau ale caracteristicilor cursului de apă ? 
 
Răspuns: 
Staţia este clasificată drept „staţie nucleară”, în conformitate cu 
reglementările bulgare. Reglementările bulgare prevăd crearea unor planuri 
de acţiune în caz de urgenţă survenit în astfel de staţii. Respectivele 
reglementări respectă, de asemenea, recomandările Agenţiei Internaţionale 
pentru Energia Atomică (IAEA). Măsurile de intervenţie în situaţii de 
urgenţă sunt descrise în aceste planuri ce vor fi dezvoltate în etapele 
corespunzătoare ale proiectului.  
 
Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Craiova 
 
20. Raportul EIA ar trebui să identifice mai eficient situaţiile extreme în caz de 
dezastru, cu toate că în prezent, probabilitatea survenirii acestora este extrem de scăzută. 
Insistăm asupra faptului că raportul EIA trebuie să conţină prezentarea unor situaţii 
extreme în caz de dezastru, situaţii care rezultă în urma schimbărilor climatice, 
posibilelor conflicte din zonă etc. Rezultatele programului de monitorizare implementat de 
către partea bulgară vor fi trimise periodic părţii române în vederea notificării populaţiei. 
Considerăm, de asemenea, că transmiterea rezultatelor programului  de monitorizare către 
autorităţile române poate preveni sau poate chiar contribui la stabilirea unor măsuri mai 
eficiente în cazul unor situaţii neprevăzute (în prezent). Suntem de părere că programul de 
monitorizare trebuie respectat cu stricteţe; orice fel de încălcare a acestuia poate conduce la 
producerea unui impact transfrontalier. NDF trebuie să asigure protecţia efectivă a 
sănătăţii oamenilor şi a mediului împotriva efectelor radioactive ale deşeurilor. Nu s-a 
efectuat deloc descrierea teritoriului românesc potenţial afectat. Nu s-au descris măsurile de 
atenuare propuse. Înregistrarea deşeurilor radioactive şi informaţiile cu privire la 
depozitare referitoare la caracteristicile deşeurilor radioactive este obligatorie pe întreaga 
perioadă de operare. 
 
Răspuns: 
 
În conformitate cu legislaţia bulgară, identificarea situaţiilor de urgenţă, deşi 
în prezent probabilitatea survenirii acestora este foarte redusă şi, respectiv 
detaliile cu privire la măsurile de atenuare, sunt menţionate în cadrul de 
dezvoltare SAR. Transmiterea rezultatelor monitorizării către autorităţile 
române nu intră în autoritatea SE RAW. Schimbul de informaţii face 
obiectul unor acorduri bilaterale sau internaţionale dintre România şi 
Bulgaria. Suntem de acord cu faptul că NDF trebuie să asigure protecţia 
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efectivă a sănătăţii umane şi a mediului împotriva efectelor radioactive ale 
deşeurilor, iar în conformitate cu această declaraţie şi cu măsurile tehnice 
prevăzute în proiectul tehnic nu sunt preconizate impacturi asupra mediului 
înconjurător din România. Informaţiile cu privire la înregistrarea şi 
depozitarea deşeurilor radioactive referitoare la caracteristicile deşeurilor 
radioactive sunt obligatorii în Bulgaria pe întreaga perioadă de operare, 
intrând în obligaţia SE RAW potrivit legislaţiei bulgare. 
 
21. Care este legătura între timpul de înjumătăţire al radionuclizilor şi integritatea 
containerelor de beton pe durata depozitării ?    
 
Răspuns: 
 
Integritatea containerului este prevăzută astfel încât să asigure izolarea 
radionuclizilor şi să protejeze sănătatea oamenilor pe o perioadă suficient de 
îndelungată, având în vedere natura deşeurilor radioactive de categoria 2a 
depozitate. 
 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Departamentul Apelor 
 
22.    În rezumatul non-tehnic al studiului EIA, detaliile cu privire la apele menajere 
sunt generale, lipsind date importante. Afirmaţia „cantitatea de apă menajeră generată în 
urma activităţii va fi minimă, fiind descărcată în afara sitului” nu include nicio 
informaţie cu privire la lista parametrilor specifici de calitate, nivelurile de concentraţie 
estimate, nivelul lunar/anual estimat al calităţii apelor descărcate, precum şi impactul 
estimat asupra apelor de suprafaţă, având în vedere afirmaţia potrivit căreia tratarea 
apelor reziduale nu reprezintă o practică obişnuită; gestionarea sistemului de scurgere a 
apei se va dezvolta în 2 situaţii, din perspectivă non-radiantă şi radiantă, însă nu se vor 
prezenta detalii cu privire la respectiva gestionare, fiind necesar să se detalieze pentru 
etapa de operare a depozitului. S-a afirmat că sistemul de scurgere a apei se va supune 
aceluiaşi regim ca al apelor reziduale, dar nu se explică nimic cu privire la acest aspect. 
Nu se menţionează, de asemenea, dacă apele reziduale vor fi depozitate într-un rezervor 
in situ şi transportate periodic sau dacă apele vor fi transportate constant prin conducte 
până la staţia de tratare (pagina 23, 27). Vă rugăm să prezentaţi detaliile 
corespunzătoare obligatorii. 
 
Răspuns: 
 
Informaţiile sunt prezentate în mod detaliat în partea I din raportul EIA. 
În etapa de construcţie, nu se preconizează generarea unor fluxuri de apă 
contaminată. 
În etapa operaţională, fluxul de scurgere a apei este estimat la Q=6-7m3/d, 
fiind transportată printr-un sistem special de scurgere al Kozlodui NPP. Pe 
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situl NDF nu se va trata ţinuta specială de lucru contaminată. Toate hainele 
contaminate vor fi trimise în vederea tratării către SD RAW de pe situl NPP. 
Se va proiecta un sistem special de colectare pentru eventualul drenaj al 
apelor de la modulele NDF, care să asigure monitorizarea radiologică şi 
chimică a fluxurilor de apă. Se prevede un sistem special de canalizare a apei 
pluviale în vederea monitorizării radiologice şi chimice a apei din precipitaţii 
pe situl NDF. Funcţionalitatea sistemului de canalizare a apelor va fi 
detaliată în întregime în cadrul etapei de proiectare tehnică. 
 
23.   Referitor la planurile solicitate în ceea ce priveşte prevenirea şi acţionarea, nu există 
informaţii suficiente în conformitate cu cerinţele din ToR 2009. Cu toate că proiectarea 
prevede o operare normală a depozitului, şi luând în calcul complexitatea acestui tip de 
proiect, evaluarea riscului reprezintă o necesitate, efectuându-se previziuni negative, 
precum: fenomene naturale de risc (inundaţii, cutremure, alunecări de teren etc), atacuri 
teroriste, prăbuşirea avioanelor etc. Deşi riscul pare neînsemnat, consecinţele negative sunt 
foarte grave pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu, Dunărea fiind „mijlocul” de 
propagare al unor efecte negative. Solicităm, aşadar, realizarea unui plan de urgenţă in 
situ şi în afara sitului pentru prevenirea şi atenuarea unor astfel de situaţii. În concluzie, 
nu există astfel de planuri şi nici vreo evaluare a dimensiunii reale a poluării accidentale, 
în condiţii de timp şi spaţiu. Este vital să se efectueze evaluări reale ale unor astfel de 
efecte periculoase, induse de fenomene naturale.  
  
 
Răspuns: 
 
Staţia este clasificată drept „staţie nucleară”, în conformitate cu 
reglementările bulgare. Aceste reglementări prevăd dezvoltarea obligatorie a 
unor planuri de urgenţă pentru astfel de staţii. Respectivele reglementări sunt 
conforme cu recomandările Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică 
(IAEA). Intervenţia şi acţionarea în cazul situaţiilor de urgenţă sunt descrise 
în aceste planuri. 
Estimările privind evoluţia şi consecinţele incidentelor interne şi externe fac 
parte din Raportul de Analiză privind Siguranţa staţiei în diferitele etape de 
dezvoltare – Proiectare conceptuală, tehnică şi detaliată, respectiv – 
Rapoartele Preliminare, Intermediare şi Finale de Evaluare. 
 
24.   În capitolul IV, se menţionează (pagina 124) faptul că „Cerinţele părţilor române 
cu privire la punerea în practică a evaluării impactului asupra teritoriului României, 
determinat de factori radioactivi în faza pre-operaţională a depozitul Kozlodui, precum şi 
asupra structurilor geologice din România aflate la graniţă, prin intermediul prelevării de 
mostre din lucrări de forare, nu justifică efectuarea unui studiu hidrologic pentru a stabili 
direcţia apelor subterane la graniţa româno-bulgară. În opinia noastră, nu sunt necesare 
alte studii.” precum şi la faptul că „Cererea privind efectuarea unui studiu meteorologic la 
nivelul depozitului, respectiv la graniţa cu România, nu este justificată”. Nu suntem de 
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acord cu aceste afirmaţii şi considerăm că lipsa acestor studii, pe care încă le solicităm, nu 
vine în sprijinul afirmaţiilor de la paginile 49-50 din capitolul IV al raportului EIA 
unde se face referire la apele subterane.  
 
Răspuns: 
 
 Vă rugăm să luaţi în considerare răspunsul de la Întrebarea 9. 
Afirmaţia menţionată respectă în totalitate informaţiile de la paginile 49 şi 50 
din capitolul IV al raportului EIA, care nu reprezintă un ansamblu de 
estimări nefondate. Concluzia cu privire la absenţa impactului asupra apelor 
subterane se bazează pe investigaţii şi analize geologice, hidrologice, 
geofizice şi de inginerie geologică (inclusiv lucrări de forare, investigaţii 
geoelectrice  şi seismice, analize geochimice şi chimice, teste hidrologice de 
laborator şi de teren şi analize ale migraţiei radionuclizilor). Estimarea 
migraţiei radionuclizilor în geo-mediu şi în apele subterane a fost efectuată în 
mod detaliat. Rapoartele care cuprind investigaţiile şi analizele efectuate în 
întocmirea raportului EIA sunt menţionate în capitolul XI, făcând trimitere 
la punctele 148 şi 206 din secţiunea 11.2 „Date de input”. 
 
25.    Având în vedere că studiul hidrogeologic solicitat de noi nu a fost elaborat, 
afirmaţiile cu privire la apele subterane de la paginile 129 şi 131 din capitolul IV al 
raportului EIA nu sunt fundamentate şi sunt considerate drept estimări neconfirmate în 
situaţii reale, fiind necunoscute în prezent;  în plus, în studiu nu se regăsesc nici afirmaţii 
reale cu privire la adâncimea exactă a excavaţilor, nici o corelaţie reală între adâncimea 
depozitului şi straturile de apă de suprafaţă, pentru a stabili dacă are loc un impact 
calitativ negativ asupra potenţialelor straturi de apă de suprafaţă sau dacă a apărut o 
nouă poluare a acestora, corelând potenţialele straturi de apă de suprafaţă cu consecinţele 
negative ale utilizării acestora în scop potabil, precum şi cu pericolul de a nu prezenta 
„starea de calitate” prevăzută de Legea Apelor.  Trebuie menţionat faptul că, în perioada 
2009-2010, starea chimică a apelor de suprafaţă RO JI 06 şi RO AG 10 în 
apropierea Dunării şi sectorului Dunării dintre Turnu Măgurele şi Zimnicea a fost 
evaluată drept „stare chimică negativă”. Construirea depozitului, fără efectuarea în 
prealabil a unui studiu hidrogeologic, poate înrăutăţi situaţia actuală, fiind în opoziţie cu 
principalul obiectiv al Directivei Cadru privind apa 2000/60/CE; 
 
Răspuns: 
 
Vă rugăm să luaţi în considerare răspunsul de la Întrebarea 24. 
Rezultatele analizelor privind estimarea migraţiei radionuclizilor ilustrează 
faptul că numai doi radionuclizi, I129 şi C14, ajung în acviferul aluvial al 
teraselor fluviului Dunărea – T2 şi T1-  având concentraţii foarte scăzute - 
I129 având 0,00001 Bq/l, iar C14 0,001 Bq/l (Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6). Toţi ceilalţi 
radionuclizi-cheie nu ajung în apele subterane. În lumina acestor investigaţii, 
nu se prevede niciun tip de contaminare a apelor Dunării prin operarea 
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NDF. În legătură cu starea chimică a apelor, nu se justifică afirmaţia potrivit 
căreia NDF reprezintă o sursă de substanţe chimice care să fie clasificată 
drept factor de afectare a apei, în context non-radiologic.  
 
26.  În capitolul VII (pagina 18) din raportul EIA, se menţionează faptul că “În acest 
caz particular, proiectarea sistemului este precedată de anumite activităţi din următoarele 
domenii: îmbunătăţirea informaţiilor referitoare la solul sitului; evaluarea caracteristicilor 
naturale ale sitului în conformitate cu condiţiile meteo din această zonă; inginerie geologică  
şi evaluarea hidrogeologică şi geotehnică a sitului”  aceste informaţii susţin cerinţele 
României trimise în anul 2009, cu toate că necesitatea acestor studii nu este acceptată în 
capitolul IV; această discrepanţă accentuează din nou necesitatea pentru studiile 
menţionate mai sus – geotehnice, meteorologice şi hidrogeologice - precum şi necesitatea 
adoptării Planurilor importante pentru prevenirea şi atenuarea posibilelor poluări 
accidentale induse de fenomenele naturale periculoase, a căror îndeplinire implică evaluarea 
reală şi corectă a situaţiei prezente, pentru a evita declaraţiile de genul „este foarte puţin 
probabil să existe un impact asupra apelor subterane în timpul construcţiei, funcţionării şi 
închiderii NNRAW” înainte ca aceste informaţii să fie întărite cu date tehnice care 
dezvăluie situaţia reală prezentă.  
Ca o concluzie generală, se poate afirma că studiul nu răspunde deocamdată aspectelor 
referitoare la gospodărirea apelor, probleme ridicate de România în timpul anului 2009, 
iar problema poluării apei, în principal poluarea apelor subterane în legăturile 
transfrontaliere, reprezintă principalul aspect sensibil al acestui proiect.  
 
Răspuns: 
 
Evaluarea caracteristicilor mediului cu privire la sit este efectuată în cadrul 
raportului EIA. Această evaluare se bazează pe rapoartele referitoare la 
investigaţiile şi analizele efectuate pentru sit, specificate în capitolul XI. 
Studiile efectuate, care sunt menţionate şi folosite în raportul EIA, se află în 
deplină concordanţă cu reglementările şi cerinţele Bulgariei pentru zona de 
evaluare a mediului, fiind în armonie cu Legislaţia UE. Problemele 
referitoare la Planificarea de urgenţă au fost discutate în răspunsurile la 
întrebările menţionate mai sus.  
 
Departamentul Biodiversitate 
 
27. România a solicitat. la nivel ToR, o evaluare conform celei solicitate de Directiva 
Habitatelor privind siturile Natura 2000 din România, iar noi nu am primit un astfel 
de studiu.  
 
Răspuns: 
 
Un astfel de studiu este efectuat conform evaluării Biodiversităţii şi a 
zonelor protejate pe teritoriul bulgar. Concluzia acestui studiu este că 
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realizarea proiectului NDF şi închiderea acestuia nu vor afecta zonele 
protejate de Natura 2000 în Bulgaria şi, respectiv, nu vor afecta zonele 
protejate în România, care sunt mult mai îndepărtate de NDF decât 
teritoriile protejate din Bulgaria. 
    
Departamentul Sol şi Subsol  
 
28. Există prea multe remarci generale şi referinţe care tratează problemele importante 
(seismicitate, harta geologică, profilul geologic, litologie principală) în domeniul geologic, 
precum şi figuri ilizibile şi hărţi netraduse. Luând în considerare complexitatea 
proiectului, toate aceste probleme trebuie analizate şi clarificate.  
Ce tip de studii geotehnice, geologice, hidrogeologice şi geofizice au fost elaborate pentru 
acest sit? 
 
Răspuns: 
Analizele mediului din punct de vedere geologic, din raportul EIA, se 
bazează pe referinţele menţionate în capitolul XI. Analizele suplimentare au 
fost efectuate în legătură cu activităţile de proiectare, iar rezultatele acestor 
analize susţin concluziile raportului EIA. 
Principalele studii la care se face referire sunt:  

• Studiul Geologic General al sitului se bazează pe datele colectate din mai 
mult de 60 de puţuri forate (la o adâncime de până la 4300 m) şi 16 profile 
seismice de adâncime efectuate în scopul explorării de ulei şi gaz în zona 
Kozlodui. Studiul geologic cuprinde o zonă de 800 km2 în jurul sitului NDF. 
Acest studiu include analize detaliate privind litologia şi stratigrafia, aşezările 
tectonice şi dezvoltarea geodinamică a regiuni, în special în ultimele 2,59 
milioane de ani.   

• Investigaţiile regionale şi geomorfologice ale sitului includ analizele detaliate 
privind dezvoltarea teraselor râurilor şi a stratigrafiei de loess.  

• Caracteristicile tehno-geologice şi geotehnice ale sitului sunt evaluate, luând 
în considerare:  

o 21 de puţuri forate centrale cu o lungime totală mai mare de 1000 m. 
o Mai mult de 300 de probe de sol care au fost prelevate pentru aceste analize 

şi pentru testele privind solul 
o Mai mult de 100 de teste SPT 
o 11 teste de măsurare a presiunii 
o Măsurile privind viteza undelor seismice la o adâncime de până la 50 m. 
o Electro-tomografie – 6 profile având o lungime totală de 2105 m.  
o Teste de laborator privind solul – teste fizice şi de clasificare; teste mecanice 

(rezistenţă la tăiere, consolidare şi parametrii de deformare); 
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• Studiul hidrogeologic se bazează pe: 
o 16 piezometre 
o 16 teste de teren în zona saturată cu apă şi 12 teste de teren în zona 
nesaturată 
o 14 teste de filtrare în laborator  

• În afară de investigaţiile menţionate mai sus privind caracterizarea sitului 
NDF, s-au utilizat vaste date hidrogeologice, geotehnice, tehnico-geologice 
şi seismice disponibile şi acumulate în timpul analizelor privind situl 
Kozlodui NPP, pe o perioadă mai mare de 50 de ani.  
 
29.    Ce tip de sondaje de teren (inclusiv forajele de explorare) au fost efectuate?De 
asemenea, există micro-fisuri cuprinse în raportul evaluare EIA? 
 
Răspuns: 
 
Vă rugăm consultaţi răspunsul la Întrebarea 28.    
 
30. Vă rugăm specificaţi rezultatele analizei geologice care se referă, printre altele la: 

• Poziţia şi volumul apelor subterane; 

• Apele subterane în relaţie cu Dunărea; 

• Conţinutul regăsit sub umpluturile de piatră, la o adâncime de 150 m; 

• Toate elementele vulnerabile din punct de vedere geologic identificate in situ şi în 
vecinătatea acestuia; 
 
Răspuns: 
 
Această întrebare tratează condiţiile hidrogeologice pentru situl NDF şi 
împrejurimile acestuia, care sunt descrise în detaliu în partea III a raportului 
EIA, secţiunea 3.2 Subteran şi secţiunea 3.3.1 Ape subterane, precum şi în 
Ataşamentele la partea III.  
Alte clarificările au fost precizate în răspunsul la întrebarea 9.  
La o adâncime de 150 m faţă de nivelul solului pentru cea mai joasă parte a 
sitului (+39m până la +45m altitudine), sunt situate sedimentele de argilă, 
care se regăsesc şi în zona Smirnenski.   
Singura „vulnerabilitate” geologică este legată de zona nesaturată a sitului, 
descrisă în secţiunea III.  
 
31. Cum a fost efectuată modelarea la presiunea de încărcare, dacă există, şi care sunt 
rezultatele referitoare la stratul de loess şi la ce se găseşte sub acesta? 
 
Răspuns: 
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Partea superioară a complexului de loess prezintă un potenţial de prăbuşire 
care este definit corespunzător de analizele geotehnice respective. Această 
problemă va fi dezvoltată în etapa de proiectare prin tehnicile de 
îmbunătăţire a solului.  
 
32. Este necesară clarificarea informaţiilor referitoare la stratul de pietriş cu nisip argilos: 
structură, textura stratului, tendinţele de dispariţie etc. 
 
Răspuns: 
 
Informaţiile solicitate sunt oferite în raportul EIA şi în Ataşamentul 4, 
punctul 4.2.5.   
 
33. Vă rugăm să specificaţi proprietăţile stratului tampon de loess-ciment. Etanşarea 
exterioară va fi efectuată în partea inferioară? 
 
Răspuns: 
 
În cadrul raportului EIA, stratul de loess-ciment din partea inferioară a 
NDF este considerat o barieră tehnică împotriva eventualei migraţii a 
radionuclizilor şi o tehnică de consolidare a solului împotriva prăbuşirii 
stratului de loess. Proprietăţile şi parametrii exacţi vor fi definiţi în faza de 
proiectare tehnică. Acest strat de loess-ciment va respecta rezultatele 
calculelor efectuate în cazul raportului EIA, acestea fiind implementate în 
cazul acestui strat.  
 
34.  Vă rugăm să prezentaţi toate datele incluse în evaluarea securităţii nucleare. 
 
Răspuns: 
 
În cazul în care „securitatea” se referă la măsurile privind protecţia fizică, 
detectarea intruşilor etc., acest termen clasează informaţia şi nu este 
disponibil pentru public. În cazul în care „securitate” înseamnă evaluarea 
siguranţei, vă rugăm să consultaţi răspunsul la întrebarea 8. 
 
35. Cum va fi efectuată monitorizarea solului şi subsolului? Ce elemente vor fi 
monitorizate? 
 
Răspuns: 
 
În ceea ce priveşte reglementările statului bulgar, parametrii specifici pentru 
programul de monitorizare vor fi definiţi în „Planul pentru monitorizarea 
sitului NDF” în etapa de proiectare tehnică. Cerinţele pentru monitorizarea 
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solului şi subsolului vor fi aprobate de către BNRA. 
 
36.  La ce adâncime va fi efectuată monitorizarea? 
 
Răspuns: 
 
Vă rugăm să consultaţi răspunsul la Întrebarea 35. 
 
37.  Care este metoda de calcul şi care sunt rezultatele acesteia în cazul în care o parte din 
radioizotopii nucleari vor ajunge la cea de-a şasea barieră? 
 
Răspuns: 
 
Prognoza pentru posibila migraţie a radionuclizilor către apele subterane din 
zonă se va face cu un program de simulare matematică 3D, privind condiţiile 
pentru transferul de masă. Sunt dezvoltate două modele 3D de bază: - 
modelul de filtrare şi cel de migrare. Prin aceste modele, se estimează 
migraţia nuclizilor. Ca rezultat al modelării, migraţia în adâncime este 
limitată doar de sedimentele din perioada daco-romană. Către partea de 
nord, izotopii vor propaga, în terasa neinundabilă a Dunării, mai multe 
comenzi de magnitudine, aflate sub limitele de reglementare admise pentru 
apa potabilă. Aceste detalii sunt prezentate în raportul EIA.  
 
38.  Vă rugăm să specificaţi cum se va efectua prelevarea probelor de apă şi sol. Raportul 
EIA este foarte ambiguu, de exemplu cap. 4.3.2. Posibilele impacturi în timpul 
funcţionării şi închiderii NRRAW, pagina 73 „Probele de apă subterană şi sol pentru 
diferite niveluri vor fi colectate probabil de un robot care va fi coborât în interiorul 
canalului pentru a observa prezenţa/absenţa unui impact în zonă. Cuvântul „probabil” 
creează confuzie.  
 
Răspuns: 
 
Cuvântul „probabil” nu se referă la prelevarea probelor ca şi procedură 
obligatorie, ci la instrumentul tehnic (robot) folosit pentru îndeplinirea 
acestei acţiuni. Acest instrument (robot) este opţional pentru această etapă a 
proiectului.  
 
39.  Contaminarea reprezintă o problemă care poate fi declanşată de anumite infiltraţii în 
sol ale apelor contaminate sau contaminarea Dunării prin canalele de irigaţii aflate într-
un grad mare de degradare. „Fluviul Dunărea reprezintă o sursă importantă de apă, 
unde prin construirea digului „Asparuhov val”se are în vedere acumularea apei în 
barajul„Asparuhov val” cu un volum de aproximativ 7 milioane de m3, iar prin 
intermediul canalelor principale M-1 şi M-2 apa va fi asigurată de canalele de irigaţii. 
Traseul canalului trece prin Kozlodui NPP, în această parte având un centru de 
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alimentare cu apă, care are ca scop aprovizionarea cu apă a staţiei într-o situaţie de 
urgenţă”.    
 
Răspuns: 
 
Canalul de irigaţie va fi repoziţionat departe de sit şi, astfel, nu va mai 
reprezenta un mijloc de contaminare pentru terenul arabil din teritoriul 
bulgar. Canalul nu este relevant pentru teritoriul românesc.  
 
CITON - Sucursala de inginerie tehnologica -Obiective nucleare    
Chestiuni legate de domeniul nuclear 
A.1. Localizarea sitului  
A.1.1. Tectonica, Capitolul 3. Descrierea şi analizarea componentelor 
şi factorilor de mediu, precum şi interacţiunea dintre acestea 
40. - Este necesară o prezentare detaliată a aspectelor tectonice regionale şi locale care 
confirmă faptul că în zonă nu există falii active. 
- Prezentarea mai multor secţiuni geologice pentru evidenţa elementelor structurale 
(blocările structurale, deteriorări etc.) 
- Traducerea în limba engleză a hărţilor şi desenelor; 
- Prezentarea documentaţiei suport (referinţe). 
 
Răspuns: 
 
Informaţiile privind aceste probleme relevante pentru raportul EIA sunt 
prezentate în capitolul III şi în Anexele acestuia. Geologia şi plăcile tectonice 
din regiunea sitului sunt analizate prin folosirea datelor provenite din mai 
mult de 60 de puţuri forate (la o adâncime de până la 4300 m) şi 16 profile 
seismice de adâncime efectuate legate de explorările de ulei şi gaze din zona 
Kozlodui. Studiul geologic cuprinde o zonă de 800 km2 în jurul sitului NDF. 
În capitolul XI sunt menţionate toate studiile efectuate în elaborarea 
studiului EIA.  
 
A.1.2. Geologie şi hidrogeologie, Capitolul 2.2 Alternativa „1” – 
Alternative selectate şi 3. Descrierea şi analiza componentelor şi 
factorilor de mediu, precum şi interacţiunea dintre acestea 
 
41.  - Informaţiile care însoţesc hărţile şi graficele planurilor de situaţie trebuie traduse în 
limba engleză. 
 
Răspuns: 
 
Hărţile detaliate prezente în ataşamente cuprind suficiente informatii în 
limba engleză, la un nivel care permite intelegerea informaţiilor tehnice.  
A.1.3. Regimul precipitatiilor, Capitolul 1.2.2.3 Sisteme auxiliare 
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42. –Nu este specificată dimensiunea/materialul din care sunt confecţionate ţevile de 
drenaj pentru estimarea rezistenţei, luând în considerare faptul că depozitul are o durată 
de funcţionare de 300 de ani.  
 
Răspuns:   
 
Acest detaliu va fi specificat în cadrul proiectării tehnice.   
 
A.1.4. Vecinătate  
3.6. Peisaj  
 
La pagina 91: 
43. Sunt menţionate 5 locaţii ale sitului în loc de 4 (necesită corectare) 
 
Răspuns: 
Este o eroare tehnică. Valoarea corectă este cea de 4 locaţii şi este folosită în 
raportul EIA.  
 
44. Este necesară o referinţă la analiza a cărei concluzie menţionează faptul că terenul 
din situl Radiana nu este afectat în mod semnificativ de substanţele radioactive produse de 
funcţionarea Kozlodui NPP. 
 
Răspuns:  
 
S-a făcut referire la acest aspect. De asemenea, numerele de referinţă pentru 
următoarele întrebări sunt 148, 162 şi 163, din raportul EIA, secţiunea XI. 
Informaţiile sunt prezentate, de asemenea, şi în secţiunea 3.9.2. 
 
La pagina 92: 
45. Este necesară efectuarea unei trimiteri la testele privind probele de aer, sol, vegetaţie, 
apa fluviului Dunărea şi apa potabilă efectuate pentru zona de monitorizare de 30 km 
din jurul Kozlodui NPP. 
 
Răspuns: 
 
Vă rugăm să consultaţi răspunsul la întrebarea 44. 
 
3.11. Demografie, condiţii sociale şi socio-economice. Sănătate şi 
aspecte legate de igiena mediului  
 
La pagina 100: 
46. La pagina 100, dimensiunea zonei de protecţie sanitară este de 5 km, în timp ce la 
pagina 91 aceasta este de 3 km. Aceste două dimensiuni nu sunt corelate; 
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Răspuns: 
 
Aceasta este o eroare tehnică. Zona de protecţie sanitară este de 3 km şi este 
alocată numai pe teritoriul bulgar. În această zonă nu există locuitori români, 
deoarece graniţa este la 5 km de NDF. 
 
47. Următoarele paragrafe sunt neclare şi trebuie reformulate:”Toate acestea sunt situate 
în zona de observaţie care se întinde pe o suprafaţa de 30 km. Întrucât situl românesc nu 
a prezentat nicio informaţie cu privire la caracteristicile demografice şi la condiţiile sociale 
şi socio-economice, precum şi cu privire la starea de sănătate a populaţiei României 
potenţial afectată de IP, evaluarea unor astfel de indici se bazează pe datele menţionate în 
anuarul statistic al României (Anuarul statistic al României. 2 Populaţie 007, pagina 
70), dar care conţine numai date referitoare la regiunea Doji, ca şi unitate administrativă 
importantă”. 
 
Răspuns: 
 
Comentariul editorial poate fi luat în considerare. Scopul paragrafului este de 
a indica sursa informaţiilor statistice folosite.  
 
5.1. Justificarea alternativei alese prin localizare 
La pagina 1: 
 
48. Care este semnificaţia pentru „MAAE”; 
 
Răspuns: 
 
„MAAE” înseamnă Agenţia Internaţională de Energie Atomică.  
 
49. A respectat Bulgaria cerinţele menţionate în Instrucţiunile IAEA NS-G-3.1, NS-
G-3.2, NS-G-3.5 atunci când a fost aleasă locaţia sitului? 
 
Răspuns:  
 
Da. În plus, majoritatea instrucţiunilor din aceste documente sunt incluse în 
cadrul legislativ din Bulgaria, fiind, astfel, imperative pentru implementarea 
proiectului.  
 
50. Care sunt criteriile pentru reglementările de securitate în definirea şi punerea în 
aplicare a celor 3 categorii de factori de acceptabilitate, „favorabil”, „acceptabil, 
„inacceptabil”?         
 
Răspuns: 
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Definiţiile pentru criteriile de acceptabilitate sunt menţionate în 
Reglementările statului bulgar, în cazul amplasării staţiilor nucleare, 
disponibile în limba engleză pe site-ul Agenţiei de Reglementare Nucleară la 
http://www.bnsa.bas.bg/en/documents-en/legislation/regulations/reg-
safnpp-en.pdf .  

La pagina 13: 

51. Care este documentaţia sau analiza care stă la baza faptului că o explozie la una 
dintre cele două staţii de petrol din oraşul Kozlodui nu va cauza o situaţie de urgenţă pe 
situl Radiana? 

Răspuns: 

Cea mai apropiată staţie de petrol se află la mai mult de 3 km de situl NDF. 
Conform reglementărilor statului bulgar, staţiile de petrol sunt construite în 
aşa fel încât să existe o distanţă de impact în cazul unei explozii la mai puţin 
de câteva sute de metri. 
 
A2. Soluţii tehnice 
A 2.1. Concept general 
 
52.  Care sunt considerentele conform cărora nu a fost evaluată alternativa cu modulele de 
depozitare supraterane, similare cu depozitele de deşeuri radioactive de la Aube (Franţa) 
şi El Cabril (Spania)? 
 
Răspuns: 
 
Conceptul pentru NDF din Bulgaria este identic cu tehnologia folosită în 
centrul din Aube (Franţa) şi El Cabril (Spania). Aceste staţii prezintă bariere 
multiple cum ar fi şanţurile, la suprafaţa staţiei.  
 
53.  Vă rugăm să indicaţi dacă în procesul de selecţie a tipului de construcţie pentru 
depozitul de deşeuri, care a dus la alegerea tipului de şanţuri, au fost luate în considerare 
erorile de evaluare a migraţiei radionuclizilor (după cum a rezultat apoi la depozitul La 
Manche, care în prezent necesită măsuri de modificare costisitoare); 
 
Răspuns: 
 
Da, în procesul de evaluare a migraţiei radionuclizilor  a fost luat în 
considerare tipul de NDF.  
 
54.  Vă rugăm să indicaţi dacă a fost analizată soluţia prin care modulele de depozitare 
au o cantitate totală mai mică, mai uşor de monitorizat şi cu fundaţii independente, 
asemănătoare celor folosite în l’Aube şi El Cabril? 
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Răspuns: 
 
În această etapă a proiectului este acceptată această abordare. Întrucât 
aceasta este o problemă legată de proiectarea tehnică, abordarea va fi 
detaliată în etapa de proiectare tehnică. 
 
55.  Care sunt măsurile pentru compensarea diferenţei de durabilitate a containerelor care 
conţin deşeuri radioactive condiţionate? 
 
Răspuns: 
 
Fiecare container este supus unui control strict al condiţiei sale fizice în 
etapa de producţie, care are rolul de a demonstra faptul că aceste containere 
răspund tuturor cerinţelor. Nu sunt acceptate containerele care au o 
durabilitate diferită.  
 
56.  Vă rugăm să clarificaţi dacă există dificultăţi majore de recuperare a deşeurilor 
radioactive în cazurile extreme, având în vedere faptul că soluţia tehnologică implică 
umplerea spaţiilor libere dintre containere cu un strat de loess-ciment.  
 
Răspuns: 
 
Recuperarea reprezintă o cerinţă de proiectare care va fi îndeplinită. 
Materialul final de umplere va fi definit în cadrul etapei de proiectare 
tehnică.  
 
A 2.2  Bariere ingineresti 
Capitolul 1.2.2. Descrierea NRRAW 
 
57.  Vă rugăm să specificaţi modalitatea prin care galeriile de inspecţie vor fi ferite de 
intervenţia umană biotică, având în vedere faptul că în perioada de după închidere, 
galeriile trebuie să fie accesibile pentru inspecţii periodice; 
 
Răspuns: 
Acest aspect va fi tratat în cadrul etapei de proiectare tehnică şi elaborarea 
raportului privind evaluarea siguranţei. Acest detaliu nu este menţionat în 
raportul EIA, conform legislaţiei statului bulgar.  
 
58.  Oferiţi detalii cu privire la vulnerabilitatea galeriilor de inspecţie în cazul unei 
intervenţii umane accidentale. 
 
Răspuns: 
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Acest aspect va fi tratat în cadrul etapei de proiectare tehnică şi elaborarea 
raportului privind evaluare siguranţei. Acest detaliu nu este menţionat în 
raportul EIA, conform legislaţiei statului bulgar.  
 
A3 Soluţii constructive 
A 3.1 Consolidarea terenului 
 
Capitolul 1 Adnotarea propunerii de investiţie pentru Construcţia NRRAW, 
activităţi şi tehnologii şi 3 Descrierea şi analiza componentelor şi factorilor 
de mediu, precum şi interacţiunea dintre acestea. 
 
59.  În ceea ce priveşte cerinţele normelor Româneşti/Europene, amortizorul din loess 
cimentat va fi extins în afara perimetrului modulelor de depozitare a cimentului de 
aproximativ 1 – 1,5 ori grosimea loessului compactat (4,00 m – 6,00 m), puncte care nu 
se disting în documentaţie; 
 
Răspuns: 
 
Această cerinţă a fost deja luată în considerare în definirea proiectării 
tehnice. Acest detaliu nu este menţionat în raportul EIA, conform legislaţiei 
statului bulgar. 
 
60. Documentaţia nu prezintă informaţii legate de presiunea efectivă asupra pământului 
şi capacitatea portantă pentru solul natural şi fertil.  
 
Răspuns: 
 
Această cerinţă a fost luată deja în considerare în definirea proiectării 
tehnice. Acest aspect va fi tratat în cadrul etapei de proiectare tehnică. Acest 
detaliu nu este menţionat în raportul EIA, conform legislaţiei statului bulgar. 
 
A 3.2 Rezistenţă la cutremure 
Capitolul 3 Descrierea şi analiza componentelor şi factorilor de 
mediu, precum şi interacţiunea dintre acestea. 
 
Pentru argumentarea valorilor parametrilor seismici cu privire la localizarea 
sitului, trebuie prezentate următoarele consideraţii: 
 
61. Care este valoarea maximă de accelerare calculată pe suprafaţa sitului, care va fi data 
proiectării depozitului şi ce calcul privind stabilitatea lichefierii va fi efectuat: 
 
Răspuns: 
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Harta seismică a statului bulgar indică o accelerare de 0,1g pe regiune. 
Valoare maximă pentru proiectare va fi determinată în etapa de proiectare 
tehnică, în conformitate cu legislaţia statului bulgar.  
 
62.  Când a fost efectuată ultima actualizare a datelor seismice referitoare la sit? 
 
Răspuns: 
 
Situl este situat în apropierea sitului NPP Kozlodui; aşadar, este în 
permanentă monitorizare seismică. 
 
63. Care sunt instrucţiunile şi standardele utilizate pentru stabilirea locaţiei sitului? 

 
Răspuns: 
 
Principalul act legislativ este Actul Bulgar privind Utilizarea în Siguranţă a 
Energiei Nucleare. 
Principalele instrucţiuni şi norme sunt:  

• Regulamentul statului bulgar pentru gestionarea precaută a deşeurilor 
radioactive, 

• Regulamentul privind procedeul de eliberare a licenţelor şi a 
permiselor pentru utilizarea în siguranţă a energiei nucleare 

• Regulamentul referitor la normele de bază pentru protecţia împotriva 
radiaţiilor 

• Regulamentul pentru asigurarea protecţiei fizice în cazul instalaţiilor 
nucleare, a materialului nuclear şi a substanţelor radioactive 

• Regulamentul pentru condiţiile şi procedura de stabilire a zonelor 
special-reglementare din preajma staţiilor nucleare şi a staţiilor cu surse de 
radiaţie ionizantă. 

 
Sunt utilizate şi alte regulamente şi norme ale statului bulgar. În timpul 
selectării sitului au fost folosite, în mare parte, toate documentele relevante 
ale IAEA. 
 
64. Care sunt sursele seismice şi magnitudinea maximă, asociată cu Mmax, pentru 
stabilirea datelor? 
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Răspuns:  
 
Principala sursă de risc seismic sunt zonele seismice din afara regiunii. Cea 
mai importantă dintre ele este zona Vrancea din România, care a generat 
evenimente cu o magnitudine de Mmax=7 (MSK). 
 

65. A fost zona Vrancea luată în considerare în determinarea datelor privind locaţia? 

 
Răspuns: 
 
Da, vă rugăm să consultaţi răspunsul la Întrebarea 64. 
 
66. În cazul în care ghidul pentru clasificarea seismică privind construcţia şi structurile 
îndeplineşte cerinţele EUROCOD 8. 

 
Răspuns: 
 
EUROCOD 8 este relevant pentru clădiri şi construcţii civile. Partea de 
construcţii care va fi clasificată ca fiind clădiri şi construcţii civile cu 
protecţie anti-nucleară vor fi proiectate în funcţie de cerinţele civile valide. 
Clădirile şi structurile cu protecţie nucleară vor fi proiectate în funcţie de 
cerinţele nucleare. 
 

67. Datele seismice ale locaţiei sitului vor fi evaluate într-o analiză a pericolului seismic? 

 
Răspuns: 
Da, ulterior vor fi incluse în cadrul etapei de proiectare tehnică şi în 
elaborarea evaluării privind siguranţa. 
 

68. Care sunt referinţele luate în considerare? 

 
Răspuns: 
 
Pericolul seismic din zonă este studiat în cele mai mici detalii referitor la 
Kozlodui NPP. Toate aceste studii sunt luate în considerare împreună cu 
analize auxiliare în proiectarea tehnică a NDF şi este prevăzut în cerinţele 
raportului EIA pentru proiectarea tehnică. 
 
A 3.3. Caracteristici concrete 
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Capitolul 1 Adnotare a propunerii de investiţie pentru Construcţia 
NRRAW, activităţi şi tehnologii şi 5 Justificarea pentru alternativa 
aleasă 
 
69.  Documentaţia EIA nu prezintă date privind caracteristicile materialelor folosite 
(ciment de calitate, consolidare, detalii privind construcţia). 
 
Răspuns: 
 
Detaliile privind caracteristicile materialului folosit fac parte din etapa de 
proiectare tehnică. 
 
A4 Securitate nucleară 
A4.1 Principiile securităţii / Funcţiile esenţiale / sistemul de 
clasificare a securităţii 
 

70. Criteriile de proiectare în siguranţă 

 
Radioprotecţie 
 

• Referinţele trebuie restructurate astfel încât să permită identificarea următoarelor 
clase: legi naţionale, recomandări internaţionale, documente cu suport tehnic; 

• Referinţa [321] trebuie actualizată conform documentului IAEA „Principii 
Fundamentale de Siguranţă, Seria nr. SF-1, publicat în 07 noiembrie 2006”. 

• Pagina 3: Termenul „EBRD” trebuie inclus şi explicat în lista de abrevieri. 

• Pagina 11: făcând referire la principalele criterii radiologice, valorile limitei de 
doză trebuie prezentate în mod explicit, întrucât se pare că valorile sunt preluate din 
documente diferite (legi naţionale şi recomandări internaţionale). 

• Pagina 17: următorul paragraf se referă la faptul că modificările de proiect se pot 
face după obţinerea autorizaţiei de mediu impusă de această documentaţie, ceea ce 
reprezintă o situaţie atipică de ordin internaţional „Decretul privind Siguranţa 
Administrării Deşeurilor Radioactive [93] se impune construirea staţiei de eliminare 
pentru a permite aplicarea măsurilor de corecţie, incluzând modificări în sistemele cu 
bariere de protecţie şi/sau înlăturarea parţială sau completă a deşeurilor radioactive 
depozitate.”  

• Pagina 19, alineat 3 – Sistem de control al scurgerilor: Figura 1.2.3 nu indică 
informaţii suficiente pentru înţelegerea construirii acestui sistem 
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• Pagina 20, alineat 3 -  Sistem de control al scurgerilor: motivul pentru folosirea 
oţelului inoxidabil austenitic, în locul unui alt material care nu oxidează (ca de exemplu, 
PHDE) 

• Pagina 32, din fraza „Pe măsură ce se conturează etapele de proiectare, vor fi 
specificate criteriile care sunt în conformitate cu rezultatele evaluării de siguranţă” rezultă 
că legislaţia statului bulgar permite ca studiul impactului asupra mediului să fie 
actualizat în diferite etape de dezvoltare a proiectului, aceasta fiind o procedură 
neobişnuită la nivel internaţional; 

• În terminologia IAEA, „dezafectarea” şi „închiderea” au semnificaţii diferite; termenul 
„dezafectare” a fost folosit de multe ori pentru etapa de închidere a depozitului, ceea ce a 
cauzat confuzie asupra lucrărilor care trebuie efectuate în realitate; 

• Pagina 33, la alineatul 3 „Transferul de colete din maşinile de transportat în 
camera de depozitare”, nu se specifică ce se întâmplă dacă un modul nu îndeplineşte 
criteriile de verificare? 

• Pagina 38, capitolul 1.2.8 privind activităţile de închidere: când vor fi blocate 
galeriile de inspecţie? 

Răspuns: 
 
Raportul EIA este elaborat în conformitate cu reglementările naţionale 
privind întocmirea rapoartelor EIA în Bulgaria şi împlineşte pe deplin aceste 
cerinţe. Unele interpretări care s-au făcut pe marginea acestor întrebări nu se 
regăsesc în cadrul legislaţiei naţionale din Bulgaria (de exemplu, observaţia 
de la pagina 17). Comentariile editoriale vor fi luate în considerare. 
 
A 4.2 Plan de urgenţă 
 

71. Capitolul 7.4 Recomandări pentru Planul de Urgenţă 

 
• pagina 16: a se specifica documentaţia pe baza căreia a fost stabilită 

frecvenţa măsurătorilor ca fiind o dată la doi ani, în sol şi în aer, pentru S, 
NO2, ozon, benzen, metan, CO2 

Răspuns: 
 
Nu s-au efectuat măsurători ale substanţelor în scopul planului de urgenţă 
pentru NDF conform reglementării nucleare valabile în Bulgaria. Acestea se 
regăsesc în legislaţia privind mediul în Bulgaria. 
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72. Care este semnificaţia „NHRAO”? 

Răspuns: 
 
Acesta înseamnă NDF. 
 
B. Mediul înconjurător 
 

73. Capitolul 3.1 Mediul înconjurător – a se explica toate abrevierile folosite în acest capitol 

 
Răspuns: 
 
Vor fi luate în considerare comentariile editoriale 
  
B1. Biodiversitate 
 
Capitolul 3.5 Biodiversitate 
74.  Pagina 61, primul alineat: de ce s-a stipulat că procesul de stocare a deşeurilor 
radioactive nu prezintă risc de eliminare a gazelor în atmosferă sau în apă, atât în 
condiţii normale, cât şi în caz de accident ? 
 

Răspuns: 

Afirmaţia conform căreia procesul de stocare a deşeurilor radioactive nu 
reprezintă risc de eliminare a gazelor în atmosferă sau în apă, se bazează pe 
faptul că deşeurile radioactive sunt stocate într-un container de beton 
consolidat, fixat într-o matrice de ciment din care sunt puţin probabile 
emisiile de gaze. O altă cauză a acestei afirmaţii o reprezintă tabelul 1.2.4. 
care menţionează Criteriile de Acceptare a Deşeurilor. 

B3 Impactul ulterior închiderii 
Capitolul 4.3- Evaluarea impactului şi a magnitudinii acestuia 

75. Evaluarea etapei ulterioare închiderii acestui proiect nu poate fi identificată în cadrul 
informaţiilor privind impactul radiaţiilor. Avem nevoie de scenarii, ipoteze, metodologii de 
evaluare, coduri folosite pentru calcul, rezultate, etc.; 
 

Răspuns: 

Scenariile, ipotezele şi metodologia de evaluare sunt conforme cu Raportul 
Preliminar de Evaluare pentru Siguranţă şi sunt descrise în cadrul acestui 
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document. Acesta a fost redactat conform legislaţiei naţionale bulgare şi 
verificat de Agenţia Reglementatoare Bulgară pentru Control Nuclear. 

76.  În acest capitol, echipa bulgară foloseşte termenul „dezafectare” pentru etapa de 
închidere a depozitului, ceea ce poate crea confuzie privind rezultatele prezentate; referinţa 
[140] de la pagina 38 face referire la dezafectarea instalaţiilor nucleare sau este doar o 
traducere necorespunzătoare în limba engleză? Conform reglementărilor AIEA, 
închiderea depozitului final nu este considerată dezafectare; 

Răspuns: 

Termenul corect în limba engleză în cazul eliminării structurilor NDF este 
„închidere”, posibila utilizare a termenului „dezafectare” fiind adecvată 
pentru alt tip de clădiri din cadrul sitului, precum clădirile administrative etc. 

77. La pagina 65, în cadrul următorului alineat există referinţa [25] care nu pare a fi 
un document de evaluare, ci din Legea Apelor: „Aceasta este confirmată de rezultatele 
[25] analizei privind doza de expunere din expunerea internă în timpul inhalării de 3H, 
14C, 122Rn, scurgerile în formă gazoasă, care arată că nu s-au depăşit criteriile pentru 
radiaţii”. 

Răspuns: 

Aceasta este o eroare tehnică. Ar fi trebuit să se facă referire la 201. 

78.  La pagina 63 şi 64- există o greşeală de dactilografiere din moment ce 129C nu 
există.  

Răspuns: 

Greşeală de redactare - I-129 

79. La pagina 36, clarificaţi următorul paragraf: „În conformitate cu Ordonanţa privind 
standardele de bază pentru protecţia împotriva radiaţiilor (OHP3- 2004) şi 
implementarea principiului ALARA este recomandată stabilirea limitelor pentru 
expunerea ocupaţională a personalului. Dacă doza anuală estimată de radiaţii a oricărei 
persoane din cadrul staţiei de administrare RAW este mai mică de 0,01 mSv se va 
considera că au fost utilizate cele mai bune modalităţi de gestionare a deşeurilor şi 
condiţiile art. 8, alineatul 2 din cadrul Ordonanţei privind siguranţa la gestiunea 
deşeurilor radioactive [93]referitoare la populaţie”.Valoarea de 0,01 mSv reprezintă un 
criteriu al radiaţiilor (nu este menţionat în Capitolul 1- Criteriile privind radiaţiile) sau o 
valoare calculată?  

Răspuns: 

Valoarea de 0,01 mSv reprezintă, conform reglementărilor bulgare, un 
criteriu ce dovedeşte utilizarea celor mai bune tehnologii/metode de 
gestionare a deşeurilor radioactive. 
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Institutul Naţional pentru Hidrologie şi Gestiunea Apelor 
Referitor la apele subterane, 

80.  Rezultatele modelului matematic obţinut din transportul radionuclizilor prin zona 
nesaturată denotă rolul de barieră naturală al acestora. Aşadar, care este adâncimea la 
care radionuclizii (cu excepţia 129I şi 14C) sunt reduşi într-o zonă nesaturată? 

Răspuns: 

Analizele de modelare a migrării radionuclizilor sunt efectuate prin codul 
computerizat HYDRUS 1D şi VS2DI pentru zona nesaturată şi 
MODFLOW pentru zona saturată (acvifer). Rezultatele arată o concentraţie 
maximă a tuturor radionuclizilor (cu excepţia 129-I şi 14-C) redusă sub 1 
Bq/m3 în adâncime şi nu mai mult de câţiva metri (4-5 m) sub partea 
inferioară a depozitului. 

81. Care este relaţia hidraulică dintre apele subterane şi fluviul Dunărea ? (din harta  
piezometrică a acviferului superior format din sedimente în zona Borusarci reiese că 
direcţia de curgere a apelor subterane este spre Fluviul Dunărea – de la sud- sud-est către 
nord- nord-vest). 

Răspuns: 

Apele subterane din descărcarea acvifer-aluvionară din/în fluviul Dunărea 
depind de nivelul apei din fluviu. În funcţie de nivelul apei din fluviul 
Dunărea apele subterane din acviferul liber din terasamentele aluvionare ale 
fluviului Dunărea se scurg uneori în fluviul Dunărea, iar alteori fluviul 
Dunărea realimentează acviferul aluvionar. Vă rugăm faceţi referire de 
asemenea la informaţiile furnizate în cadrul răspunsului la Întrebarea 9. 

82.  În plus,în ceea ce priveşte relaţia hidraulică dintre stratul inferior puternic 
permeabil format din sedimente de nisip din Arcar şi stratul superior uşor permeabil 
format din sedimente din zona Brusarci. Din punct de vedere hidrogeologic, stratul 
permeabil inferior şi cel superior care forma orizontul Acvifer fac parte din acelaşi complex 
acvifer?   

Răspuns: 

În sedimentele de nisip din Pliocen din zona Arcar din partea inferioară a 
zonei Brusarci s-a format un acvifer captiv. Acviferul are o zonă foarte largă 
de reîncărcare situată în sud-sud-estul zonei Kozlodui. Investigaţiile 
hidrogeologice (inclusiv observatiile asupra nivelului piezometric al 
acviferului) din situl Kozlodui NPP şi Radiana arată că apele subterane din 
cadrul acestui acvifer se descarcă parţial în terasamentele aluvionare joase ale 
fluviului Dunărea- în principal în zona terasamentului inundat T0. Aceasta 
înseamnă că direcţia fluxului este dinspre acviferul captiv din sedimentele de 
nisip din zona Arcar catre acviferul neconfinat aflat in terasamentele 
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aluvionare ale fluviului Dunărea. Vă rugăm faceţi referire la informaţiile 
furnizate la Întrebarea 9. 

83.  Pentru a  obţine o imagine geologică completă asupra sitului Radiana sunt 
necesare mai multe informaţii geologice şi hidrogeologice transversale asupra nord-sudului 
şi nord-vest- sud-estului. Sunt foarte utile, de asemenea, secţiunile transversale de la fluviul 
Dunărea spre sud. 

Răspuns: 

SE RAW are astfel de profile. Profilele au fost prezentate autorităţilor 
României în timpul şedinţei organizate la data de 20.07.2011. 

84.  Este necesar un scenariu privind fluxul apelor subterane şi transportul 
radionuclizilor în condiţii de inundare. 

Răspuns: 

Analiza efectuată nu indică pericol de inundaţie datorită altitudinii la care se 
află situl. Cu toate acestea, scenariul va fi luat în considerare în cadrul 
Raportului Final de Evaluare a Siguranţei. 

 

PARTEA a 2-a - Comentariile primite anterior dezbaterii publice 
organizate în Bechet referitoare la proiectul bulgar „Propunerea de 
investiţii pentru  construirea unui depozit naţional de deşeuri slab şi 
mediu radioactive” 

85.  FLORIN CREŢU 

În ceea ce priveşte staţia de eliminare a deşeurilor nucleare din Kozlodui, puteţi, în calitate 
de autoritate competentă, să faceţi ceva în acest sens. Cunoaşteţi efectele pe termen lung pe 
care le poate avea un astfel de proiect. În cazul unui accident, cu toate că sperăm ca acesta 
să nu aibă loc niciodată,Oltenia (Sudul României) va deveni istorie, la fel ca şi Bulgaria. 
Atâta timp cât putem face ceva, iar România are acum un rol important, dorim să vedem 
că se acţionează împotriva acestui proiect. Sperăm doar că veţi lupta pentru a opri 
desfăşurarea proiectului; proiectul a fost creat pentru bulgari, pentru a obţine bani, fără a 
ţine cont de nimic altceva. Proiectul poate fi organizat în Sofia, departe de România. Cel 
mai mare pericol pentru omenire, cu excepţia războiului, este NPP. Dorim o viaţă 
normală pentru copii noştri. Ne dorim ca aceştia să se bucure de viaţă.  
Vă mulţumim şi suntem siguri că puteţi face ceva. 
 
Răspuns: 

Afirmaţia este adresată autorităţilor României, aşadar răspunsul nu este de 
competenţa SE RAW. SE RAW ar dori să-şi confirme obligaţia de a menţine 
standardele de siguranţă şi securitate şi bunele practici aplicate deja în cadrul 
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gestiunii deşeurilor radioactive în Bulgaria şi astfel să garanteze protejarea 
sănătăţii populaţiei şi a mediului. 
 
86.  DAN TRIFU- vicepreşedinte al „FUNDAŢIEI ECO CIVICA” 
 
Vă transmitem următoarea statistică: în judeţele din apropierea NPP Kozlodui, 
numărul cazurilor de cancer a crescut de 10 ori (acestea sunt datele primite de la Spitalul 
Fundeni din Bucureşti şi de la Ministerul Sănătăţii). 
Ştim că nu Dunărea este responsabilă de acestea. 
Ne opunem proiectului de eliminare a deşeurilor. 
 

Răspuns: 

Răspunsul la această întrebare a fost acordat în cadrul audienţei publice din 
oraşul Bechet, România, la data de 07.07.2011. Răspunsul se regăseşte în 
procesul verbal al şedinţei. 

87.  Iulian FIRA 

Numele meu este Iulian Fira şi locuiesc în oraşul Craiova. Doresc să-mi exprim în mod 
oficial dezacordul privind proiectul de pe situl Radiana. 
În cazul în care proiectul va fi derulat voi lua în considerare posibilitatea de a părăsi 
Craiova şi de a mă muta cât mai departe cu putinţă de zona catastrofală şi voi spune 
acest lucru tuturor cunoştinţelor mele. 

Răspuns: 

Aceasta este o declaraţie personală. Nu putem identifica nicio întrebare. 

88.  DANIEL MARCU 

Nu pot aproba acest proiect din cadrul Radiana pentru că reprezintă o crimă împotriva 
omenirii. 

Răspuns: 

Aceasta este o declaraţie personală. Nu putem identifica nicio întrebare. 

89. MĂDĂLINA RADU- din Bucureşti 

Îmi exprim dezacordul privind proiectul din Kozlodui, localizat pe situl Radiana. O 
astfel de staţie de eliminare a deşeurilor nu numai că va scădea numărul de locuitori, ci va 
însemna de asemenea şi stagnarea sau declinul dezvoltării acelei zone. Zona are potenţial 
agricol; în special, producţia de legume va fi afectată de radioactivitate. Cine ar cumpăra 
produse care provin din zona unui depozit de deşeuri radioactive ? De asemenea, cine ar 
dori să investească într-o astfel de zonă ? 
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În Ostroveni, unde locuiesc bunicii mei, mulţi oameni mor în fiecare an la o vârstă medie 
ca urmare a infarctului, tumorilor şi a efectelor radioactivităţii generate de centralele 
nucleare aflate în funcţiune până în anul 2004 în Kozlodui. 
 
Răspuns: 

Conform experienţei la nivel mondial, prezenţa staţiilor de eliminare a 
deşeurilor radioactive nu reprezintă un factor pentru subminarea dezvoltării 
agriculturii locale şi a economiei. Exemplul unei staţii de eliminare din 
Franţa, similară celei dorite în Bulgaria, a fost prezentat în cadrul audienţei 
publice din oraşul Bechet, România, la data de 07.07.2011. 
 
90.  Beatrice F. Preda- consilier juridic 
 
Mă opun vehement proiectului din Bulgaria. Vă rugăm să opriţi acest proiect pentru a 
dovedi  responsabilitatea cetăţenilor României. 
 
Răspuns: 

Această afirmaţie este adresată autorităţilor României, aşadar răspunsul nu 
este de competenţa SE RAW. 
 
91.  ADRIAN NEATU – Universitatea Craiova, Facultatea de Automatică, IT 
şi Electronică 
 
Numele meu este Adrian Neatu, locuiesc în Craiova şi doresc să-mi exprim 
nemulţumirea faţă de construirea depozitului pentru deşeuri radioactive din aproprierea 
Dunării (în urma citirii articolului în ziarul Gazeta de Sud de astăzi, 7 iunie 2011). 
Asta în cazul în care mesajul meu şi al altor concetăţeni (poate chiar şi al 
dumneavoastră) contează. 
Există multe motive pentru care susţin acest lucru (zonă seismică, risc mare, incidente, 
daune produse unuia dintre fluviile cele mai mari din Europa - Dunărea de trecerea sa 
prin sudul României, etc.…) 
 
Răspuns: 

Opiniile cetăţenilor din România şi Bulgaria sunt foarte importante pentru 
SE RAW. Motivele exprimate în declaraţie se bazează pe articole de ziar care 
diferă semnificativ de abordarea ştiinţifică folosită în elaborarea raportului 
EIA în care au fost analizate aceste chestiuni. 
 
92.  STEFANESCU COSMIN 
 
Sunt cetăţean român şi am bunici care locuiesc în Dolj, Valea Stanciului. Să acţionăm 
împotriva stocării miilor de tone de deşeuri periculoase şi radioactive din apropierea 
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graniţei noastre şi din apropierea Dunării. Vă rugăm acţionaţi şi organizaţi un 
referendum sau cel puţin consultaţi inginerii şi fizicienii din cadrul Universităţii Craiova 
pentru a cunoaşte exact riscurile la care ne expunem în judeţul Gorj printr- un astfel de 
depozit aflat la 4 km de la graniţă. 
Vă mulţumesc anticipat. 
 
Răspuns: 
 
Afirmaţia este adresată autorităţilor din România, aşadar nu este de 
competenţa SE RAW să clarifice acest aspect. 
 
93.  Primăria DĂBULENI  
 
Ca urmare a consultării publice putem concluziona care este părerea unanimă a 
cetăţenilor împotriva implementării depozitului de deşeuri radioactive din KOZLODUI. 
În calitate de primar, sprijin punctul de vedere al cetăţenilor, după cum urmează: 

� Suntem împotriva implementării acestui proiect în Kozlodui; 

� Situl ales, aflat atât de aproape de Dăbuleni, reprezintă un adevărat pericol pentru 
sănătatea comunităţii, pentru dezvoltarea sa economică şi socială şi pentru viitorul 
următoarei generaţii. 

Primar 
NICOLAE DRAGOI 
 
Răspuns: 

SE RAW îşi asumă obligaţia de a menţine cele mai înalte standarde de 
siguranţă şi securitate şi cele mai bune practici aplicate deja în gestionarea 
deşeurilor radioactive din Bulgaria şi astfel să garanteze protejarea sănătăţii 
populaţiei şi a mediului. 
În ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială, conform experienţei 
mondiale, prezenţa staţiilor de eliminare a deşeurilor radioactive nu 
reprezintă un factor pentru subminarea dezvoltării agriculturii locale şi a 
economiei. Exemplul unei staţiile de eliminare din  Franţa, similară celei 
dorite în Bulgaria, a fost prezentat în cadrul audienţei publice din oraşul 
Bechet, România, la data de 07.07.2011. 
 
94.  PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI- JUDEŢUL Dolj 
 
Noi,locuitorii oraşului Călăraşi, judeţul Dolj, reprezentaţi de Vergică Şovăilă, primar, 
vă informăm că nu suntem de acord cu proiectul „Propunerea de Investiţii pentru 
Construirea unei Staţii Naţionale de Deşeuri Slab şi Mediu Radioactive”, în zona 
Kozlodui. 
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În cazul scurgerilor de substanţe radioactive, mediul ar putea fi afectat, şi astfel se poate 
produce un dezechilibru grav în ecosistem; producţia de agricultură şi sănătatea cetăţenilor 
României ar putea fi, de asemenea, afectată. 
Eu, în calitate de Primar al oraşului Călăraşi, solicit Guvernului României să nu accepte 
proiectul bulgar propus atât de aproape de graniţa cu România. 
Dacă americanii erau îngrijoraţi că valul de radiaţii după accidentul de la Fukushima va 
ajunge pe continentul american, astăzi ne exprimăm îngrijorarea faţă de existentul 
depozit/depou şi asupra faptului că se va mări foarte mult capacitatea acestuia. Vorbim 
despre sute de mii de tone de substanţe radioactive şi produse stocate pe malul Dunării, în 
zona Kozlodui, în acelaşi loc unde am fost martorii unui accident cu puţin timp în urmă. 
Într-adevăr, a fost unul minor, însă orice accident din domeniul nuclear reprezintă un 
avertisment important, foarte periculos pentru sănătatea umană, pentru noi şi pentru 
următoarele generaţii. 
Din acest motiv, locuitorii Călăraşului au demarat comunicaţiile cu presa şi alte 
autorităţi competente în vederea găsirii unei soluţii împotriva acestui nou depozit şi 
împotriva măririi capacităţii staţiei existente de stocare din Kozlodui. 
Raportul EIA nu oferă răspunsuri la întrebări importante adresate de Ministerul 
Mediului şi al Pădurilor din România, precum: care este impactul radiaţiei asupra 
populaţiei aflată în vecinătatea staţiei de stocare, care sunt măsurile de protecţie în caz de 
accident (inundaţii, cutremure, ploi torenţiale, atacuri teroriste), luând în considerare 
suprafaţa întinsă de 36 ha a sitului. Considerăm capitolul IV al raportului EIA ca 
fiind tratat foarte evaziv şi necorespunzător în cadrul raportului EIA. 
Durata de viaţă a containerelor de beton consolidat este de numai 70 de ani, în timp ce 
conţinutul este periculos timp de 500 de ani. Este un loc pasibil de atacuri teroriste, 
proiectul fiind amplasat atât de aproape de Dunăre şi pot exista consecinţe foarte 
periculoase asupra scurgerilor de substanţe radioactive în apa fluviului Dunărea. 
S-a constatat că în tabelul de valori comparative ale radiaţiilor, ecologiştii au găsit 
numeroase anomalii. 
Valorile raportate în 2004 sunt de 15 ori mai mici decât cele înregistrate în 2001-2003 
şi în 2008 s-au găsit cantităţi de 68 mai mici decât în 2003. 
Anomaliile găsite i-au determinat pe ecologişti să concluzioneze că raportul bulgar 
planificat se bazează pe standardele ruseşti din anul 1983 – care a fost înlocuit de 
dezastrul nuclear de la Cernobîl (1986). 
Considerăm că nivelele scăzute de radiaţii ulterioare anului 2005 „ nu se datorează 
progreselor tehnologice, ci reprezintă în mod clar tentative de manipulare pentru a ascunde 
adevărul.” 
Conform „Ecoglasnost”, un reactor de la Kozlodui emitea în 2003 de 4370 de ori mai 
multe radiaţii pe unitate energetică produsă faţă de un reactor din Germania. Aerosolii 
radioactivi şi iodul radioactiv- 131 (similar celui din Japonia, din Fukushima) au fost 
găsite în martie 2011 la Musala – cele mai înalte vârfuri montane din Bulgaria. 
În concluzie, noi, făcând  parte din domeniul de monitorizare, realizăm riscurile la care ne 
expunem, în timp ce incidenţa cancerului la sân în rândul femeilor şi cancerul glandelor 
este deja mare în acea zonă; afecţiunile de inimă sunt mai frecvente la bărbaţi. 
Amplasarea depozitului de deşeuri radioactive atât de aproape reprezintă un adevărat 
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pericol care ar duce cu siguranţă la creşterea nivelului mortalităţii la nivelul populaţiei din 
sudul Doljului. 
 
Răspuns: 

Partea iniţială a acestei afirmaţii este adresată autorităţilor României, aşadar 
răspunsul nu este de competenţa SE RAW. 
În cadrul legislaţiei bulgare, creşterea capacităţii depozitului va fi supusă unui 
nou raport EIA, aşadar „creşterea capacităţii depozitului” menţionată nu 
este relevantă. 
Restul afirmaţiei reprezintă o declaraţie şi nu poate fi identificată nicio 
întrebare referitoare la raportul EIA. 
 
95.  Prefectura judeţului DOLJ 
 
Administraţia Guvernamentală a Judeţului DOLJ a primit câteva sesizări referitoare la 
creşterea gradului de îngrijorare în rândul cetăţenilor, în special în rândurile celor care 
locuiesc în oraşele de la graniţă, aproape de Kozlodui. 
Aceste oraşe au un potenţial important pentru agricultură, însă existenţa unui depozit de 
deşeuri nucleare în apropiere ar afecta în mod grav procesul de marketing producând astfel 
deficit economic. 
Pe raza depozitului sunt incluse 23 de localităţi româneşti şi numai 8 localităţi bulgare. 
Administraţia Guvernamentală a judeţului DOLJ a solicitat o întâlnire cu 
Guvernatorul Regiunii Vratsa din Bulgaria, însă se află în continuare în aşteptarea unui 
răspuns. 
 
Răspuns: 

În cadrul razei de acţiune a depozitului nu se află nicio localitate bulgară sau 
românească. Cele mai apropriate sunt Kozlodui şi Harletz din Bulgaria care, 
de asemenea, nu se află prea aproape de raza de acţiune a depozitului. În 
ceea ce priveşte întâlnirea cu Guvernatorul Regiunii Vratsa din Bulgaria, 
acest lucru nu este de competenţa SE RAW. După cum s-a specificat mai 
sus, prezenţa unei astfel de staţii nu reprezintă un factor care să producă 
deficit economic.  
 
96. Partidul Ecologist Român 
 
 În urma recentei experienţe japoneze, Partidul nostru nu poate ignora consecinţele unei 
deversări de substanţe radioactive: sănătatea umană, mediul şi producţia în agricultură 
vor fi afectate. 
Un astfel de depozit va reprezenta un real pericol pentru generaţiile actuale şi viitoare care 
locuiesc în 14 localităţi româneşti: Bechet, Gighera, Ostroveni, Călăraşi, Dăbuleni, 
Sadova, Gângiova, Măceşu de Jos, Măceşu de Sus, Bistreţ, Goicea, Birca, Dobreşti şi 
Valea Stanciului. 
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Partidul nostru solicită Guvernului României să nu accepte proiectul bulgar pentru 
construirea unui depozit de deşeuri nucleare în apropierea graniţei. 
 
Răspuns: 
 
Această afirmaţie este adresată autorităţilor României, aşadar răspunsul nu 
este de competenţa SE RAW. 
 
97. ONG ”Terra Millennium III” 
 
al cărei punct de vedere este sprijinit, de asemenea, de 5 organizaţii, după cum urmează: 
„Asociaţia 2 Celsius” – http://www.2celsius.org, „Clubul de cicloturism NAPOCA” 
– http://www.ccncluj,blogspot.com, „Asociaţia 34 Life” – http://www.34life.org/blog, 
„Clubul de Turism şi Ecologie Transmont Făgăraş” – http://www.transmont.ro ,„ 
Asociaţia ALMA-RO” – http://www.alma-ro.ngo.ro, „Asociaţia re.Generation” – 
http://www.regenerationromania.wordpress.com 
 
Partea I 

� Raportul EIA este incomplet în ceea ce priveşte chestiuni majore precum: 
seismicitatea, atacurile teroriste, calitatea stratului de piatră – permeabilitate, 
stabilitate; anumite grafice şi imagini nu pot fi analizate deloc. 

 
Răspuns: 
 
Concluziile, precum şi întregul cuprins al raportului EIA, se bazează pe 
experienţa obţinută din cercetarea geologică extensivă efectuată pe parcursul 
a trei decenii. Statutul seismic în cadrul sitului şi „calitatea stratului de piatră” 
sunt descrise în cadrul obiectivului necesar pentru raportul EIA. Mai multe 
detalii privind condiţiile in situ fac parte din documentaţia tehnică. Problema 
„atacurilor teroriste” este discutată, de asemenea, în alte documente 
referitoare la siguranţă care nu sunt incluse în obiectivul EIA. 
 

� Raportul EIA se bazează pe expertiza Academiei de Ştiinţe din Bulgaria fără a 
prezenta alte rezultate/studii ale instituţiilor de cercetare din domeniu; aşadar, nu 
considerăm o şcoală de gândire ca fiind o bază reală pentru procesul credibil de luare a 
deciziilor. 

 
Răspuns: 
 
Această afirmaţie nu reprezintă realitatea. În cadrul dezvoltării EIA s-a 
utilizat activitatea mai multor organizaţii ştiinţifice diferite, bulgare şi străine, 
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conform celor prezentate în capitolul XI. Academia de Ştiinţe din Bulgaria 
este una dintre aceste organizaţii. 
 

� Nu există nicio evaluare a unui scenariu pesimist, însă real, referitor la 
accidente grave. 

 
Răspuns: 
 
Evaluarea detaliată a acestor scenarii face obiectul Raportului de Evaluare 
privind Siguranţa, dar nu reprezintă obiectul raportului EIA. Crearea 
Raportului de Evaluare privind Siguranţa este supusă reglementărilor privind 
siguranţa nucleară. 
 
Capitolul 4.1. Utilizarea resurselor naturale. Utilizarea materiilor prime şi a 
combustibililor 

� Solicităm informaţii referitoare la modul în care a fost inclusă protecţia împotriva 
dezastrelor naturale (precum: inundaţii, temperaturi extreme - cald sau rece – furtuni, 
tornade, ploi torenţiale şi alte fenomene meteo extreme) în schiţa proiectului. 

 
Răspuns: 
 
Vă rugăm citiţi răspunsul de mai sus. Etapa de proiectare tehnică reprezintă 
un pas în cadrul proiectului efectuat ulterior raportului EIA. 
 

� Raportul EIA nu ia în considerare posibilele efecte asupra altor ţări precum Serbia, 
Muntenegru, Macedonia şi Ungaria, în caz de accident grav. 

 
Răspuns: 
 
Cercetările şi analizele efectuate în cadrul elaborării EIA dovedesc lipsa unui 
impact aspra mediului, cu excepţia zonei aflată în vecinătatea staţiei (limitată 
la teritoriul Bulgariei), şi aşadar nu există un impact asupra Serbiei, 
Muntenegrului, Macedoniei, Ungariei şi României. 
 
Capitolul 4.3.4. Impactul transfrontalier 

� Pag 123: considerăm utilă evaluarea impactului în cazul prăbuşirii unui avion (accident 
sau atac terorist) Ce criterii sunt necesare pentru ca depozitul să suporte un astfel de 
impact ? Care sunt autorităţile responsabile de intervenţie în cazul unui atac terorist în 
Bulgaria sau România ? Cum va fi informat publicul în cazul unui astfel de atac şi care 
sunt măsurile de urgenţă prevăzute în Bulgaria şi România ? 
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Răspuns: 
 
Referitor la întrebările privind evaluarea siguranţei, acestea reprezintă 
obiectul Raportului de Evaluare privind Siguranţa şi nu obiectivul raportului 
EIA. În ceea ce priveşte întrebarea adresată autorităţilor, aceasta nu este de 
competenţa SE RAW. 
 
Capitolul 4.3.2. Potenţialul impact în timpul funcţionării şi pe parcursul închiderii 
NRRAW 
 

� Pag 81 Ce reprezintă „industria turistică„ şi care este interesul turiştilor în această nouă 
ramură a turismului comparată cu turismul tradiţional ? Care este impactului proiectului 
asupra turismului ? 

 
Răspuns: 
 
„Industria turistică” reprezintă o ramură economică referitoare la aspectul 
economic şi infrastructural al turismului şi nu este o întrebare din cadrul 
raportului EIA. 
 

� Pag 79 Care sunt obligaţiile Bulgariei faţă de UE, altele decât dezafectarea unităţilor 3 
şi 4 din cadrul Kozlodui NPP şi evaluarea impactului social ? 

 
Răspuns: 
 
În secţiunea 4 nu există pagina 79. În general, obligaţiile Bulgariei faţă de UE 
sunt descrise în cadrul Tratatului de Aderare la UE al Bulgariei şi al 
României. Acest document este disponibil public. 
 

� Din moment ce spaţiile de stocare au o durată de viaţă de 60 de ani, însă anumite 
elemente radioactive sunt periculoase timp de 300 de ani, populaţia aflată în apropierea 
sitului trebuie educată în mod corespunzător. Care sunt programele educaţionale luate în 
considerare pentru populaţie şi care sunt disponibile pentru sprijinirea acestei sarcini ? 
Sunt necesare mai multe informaţii privind monitorizarea calităţii factorilor de mediu şi a 
sănătăţii oamenilor, pe parcursul perioadei în care deşeurile rămân active. Cine va furniza 
fonduri pentru monitorizarea sănătăţii umane şi a mediului în România ? Care sunt 
costurile estimate ? 

 
Răspuns: 
 
Durata de viaţă menţionată de 60 de ani reprezintă numai etapa de 
funcţionare din ciclul de viaţă al NDF. După această perioadă, există o 
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perioadă de monitorizare instituţională a staţiei timp de 300 de ani. În 
această perioadă statul este responsabil de protejarea sănătăţii oamenilor şi 
de monitorizarea mediului. Nu sunt considerate necesare niciun fel de 
programe educaţionale. 
 

� Pag 71 Sunt necesare mai multe informaţii privind doza de radiaţii şi frecvenţa asupra 
corpului  uman. 

Răspuns: 
 
Întrebarea nu este clară. 
 

� Pag 73 Sunt necesare mai multe informaţii privind prelevarea de mostre de sol şi apă 
subterană. 

Răspuns: 
 
Detaliile referitoare la prelevarea de mostre de sol şi apă subterană 
reprezintă obiectul  respectivelor programe de monitorizare care vor fi 
create în etapa de proiectare tehnică. EIA oferă numai o trimitere la aceste 
programe de monitorizare. 
 
Partea II 

1. Studiul impactului asupra mediului nu îndeplineşte cerinţele Convenţiei ESPOO privind 
evaluarea alternativă, de ex.  alternativa 0” nu este evaluată. 

 
Răspuns: 
 
Alternativa zero este discutată în secţiunea 2.1. Aceasta este respinsă fiindcă 
este ilegală abandonarea deşeurilor radioactive fără gestionarea acestora 
conform legislaţiei bulgare. 
 
Cum este realizată monitorizarea impactului asupra teritoriului României şi care sunt 
măsurile de reducere a acestui impact ? 
 
Răspuns: 
 
Nu se estimează niciun impact pe teritoriul României. 
 

2. Care sunt studiile referitoare la viitoarele experienţe străine în tehnologia stocării ? Vă 
rugăm definiţi şi cuantificaţi costurile şi riscurile referitoare la tehnologia preferată. 

 
Răspuns: 
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Analiza costurilor/beneficiilor nu face obiectul raportului EIA. Verificarea 
experienţei străine referitoare la acest tip de staţii a fost bazată pe un proiect 
separat executat de SE RAW şi nu face obiectul raportului EIA. 
 

3. Hărţile geologice nu sunt clare şi sunt scrise în alfabet chirilic, aşadar este dificilă 
identificarea formaţiunilor geologice relevante pentru situl propus. 

 
Răspuns: 
 
Vă rugăm consultaţi răspunsul la Întrebarea 41. 
 

4. Problemele referitoare la biodiversitate sunt tratate în mod superficial faţă de Strategia 
Europeană a Dunării. 

 
Răspuns: 
Aceasta este o afirmaţie nefondată. Nu au putut fi identificate întrebări sau 
motive pentru această afirmaţie. 
 

5. Din punct de vedere al sănătăţii oamenilor, situl propus asigură populaţiei bulgare 
protecţie dincolo de lanţul muntos al Bulgariei, expunând în acelaşi timp populaţia din 
zona de câmpie a României la radiaţiile beta şi gamma. 

 
Răspuns: 
 
Afirmaţie nefondată. Nu pot fi identificate întrebări sau motive pentru 
această afirmaţie. 
 

6. Dimensiunile proiectului sunt mari (36 ha) şi cantitatea de deşeuri este 
supradimensionată (345 500 t). Vă rugăm specificaţi metodologia relevantă şi 
documentele strategice care stau la baza acestei afirmaţii. 

 
Răspuns: 
 
36 ha reprezintă întregul sit şi nu structurile de eliminare. Greutatea acestor 
deşeuri include coletele, şi anume, containerele consolidate de beton şi 
matricea de beton RAW din acesta (fiecare colet are în total 20t). Staţia este 
construită în conformitate cu Strategia Naţională pentru Gestionarea 
Deşeurilor Radioactive. 
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7. Construcţia depozitului afectează în mod iremediabil peisajul, contrar Convenţiei 
Europene a Peisajului ratificată în Bulgaria. 

 
Răspuns: 
 
Impactul asupra peisajului este prezentat în detaliu, iar terenul 
corespunzător, în cadrul raportului EIA. 
 

8. Din moment ce depozitul va funcţiona timp de 60 de ani, problema apelor contaminate va 
fi transmisă viitoarelor generaţii. 

 
Răspuns: 
 
Afirmaţie nefondată. Nu pot fi identificate întrebări sau motive pentru 
această afirmaţie. 
 
9. O problemă majoră o reprezintă posibila infiltrare a apelor contaminate în sol şi 
posibila poluare a Dunării prin canalele de irigaţii care se află într-o stare avansată de 
declin. 
 
 Răspuns: 
 
Vă rugăm citiţi răspunsul la întrebarea identică, numărul 39, adresată de 
Autorităţile României. 
 

10. Concluzii: 

• Construirea  depozitului afectează sănătatea umană a populaţiei de pe malul 
românesc. 

• Raportul EIA evaluează în mod superficial aspectele de protecţie 
transfrontalieră şi la nivelul local al mediului. 

• Proiectul afectează protecţia dincolo de graniţele naţionale şi generaţiile 
viitoare. 

 
Propunem relocarea sitului într-o altă zonă unde orice impact asupra 
Dunării sau orice impact transfrontalier să fie evitat. 
 
98.  Bogdan Grosereanu – jurnalist pentru „Gazeta de Sud” 
  
În iunie 2011 a fost publicat un articol în „Gazeta de Sud”. Articolul se intitula „Nu 
vă îmbolnăviţi de cancer” şi se axa pe sporirea nivelului de conştientizare; în rândul 
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populaţiei României aflată în apropierea Kozloduiului împotriva periculosului proiect 
bulgar. Jurnalistul a explicat că în zona Bulgariei există NPP de la Kozlodui unde 4 
reactoare sunt oprite şi trebuie dărâmate, viitoarea NPP Belene şi acest nou proiect al 
staţiilor de stocare a deşeurilor nucleare. Toate aceste staţii reprezintă un pericol pentru 
sănătatea oamenilor, a populaţiei României (cancer la sân, cancer tiroidian, fertilitate 
scăzută, boli de inimă, efecte asupra copiilor). Acesta a solicitat comentarii din partea 
publicului pe site-ul ziarului. În consecinţă, au fost primite 153 de mesaje contra 
proiectului bulgar trimise de Ministerul Mediului şi Pădurilor. 
 
Răspuns: 
 
Aceasta este o declaraţie personală. Nu au fost identificate întrebări 
referitoare la raportul EIA. 
 
99. Serban Ionescu – Susţine articolele publicate de Bogdan Grosereanu, publicate în 
„Gazeta de Sud” la data de 7 şi 8 iunie 2011 şi indică alte 25 de mesaje împotriva 
proiectului bulgar. 
 
Răspuns: 
 
Aceasta este o declaraţie personală. Nu au fost identificate întrebări 
referitoare la raportul EIA. 
 
100.  Primăria BECHET  
 
În calitate de cetăţeni ai Judeţului DOLJ şi ai Bechet declarăm , prin prezenta, că nu 
suntem de acord cu implementarea proiectului bulgar al depozitului de deşeuri nucleare, 
propus la numai 4 km de graniţa cu România. 
Considerăm că un astfel de proiect ar avea consecinţe catastrofale asupra sănătăţii 
populaţiei din Judeţul DOLJ şi asupra potenţialului economic al acestei zone. 
Din aceste motive, rugăm autorităţile româneşti să folosească orice mijloace legale şi 
diplomatice în vederea opririi acestui proiect care ar avea consecinţe dezastruoase atât 
pentru Judeţul DOLJ, cât şi pentru România. 
Ataşăm acestui protest o listă a semnăturilor cetăţenilor împotriva proiectului – 192 
persoane din Bechet (format PDF). 
 
Răspuns: 
 
Această declaraţie se adresează autorităţilor româneşti. Nu au fost 
identificate întrebări referitoare la raportul EIA. 
 
Menţiuni generale cu privire la comentariile primite anterior dezbaterii 
publice organizată în Bechet pentru proiectul bulgar „Propunerea de 
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Investiţii pentru implementarea  unei Staţii Naţionale de Deşeuri Slab şi 
Mediu Radioactive” (întrebarea 85-100): 
 
Unele dintre aceste declaratii conţin afirmatii şi cerinţe care diferă 
semnificativ de nivelul actual de cunoştinţe ştiinţifice. Există, de asemenea, 
afirmaţii care nu coincid cu faptele reale. Aceste prezumţii nu sunt relevante 
pentru EIA, ele nu sunt comentate şi nu sunt aprobate de către SE RAW. 
 
 
PARTEA a 3-a - Intrebari si raspunsuri din cadrul dezbaterii publice  
de la Bechet, 7.07.2011, pentru proiectul bulgar „Propunerea de 
investiţii pentru  construirea unui depozit naţional de deşeuri slab şi 
mediu radioactive” 

 
1. Nadu Antoaneta – ONG Arta la sat, Bechet: 

 
A luat Bulgaria in considerare densitatea populatiei din Romania si 
densitatea populatiei din zona Kozlodui? Stim ca in partea de nord a 
Bulgariei densitatea populatiei este mai mica dar aici in Romania, in zona 
sudica, densitatea este mare si foarte mare. Locuitorii acestei zone sunt 
foarte ingrijorati in privinta sanatatii, ni se afecteaza sanatatea. Nu suntem de 
acord cu proiectul. 
V-ati gandit la situatiile de dezastru ? Ce se poate intampla in caz de atac 
terrorist, inundatii, cutremur, efecte asupra freaticului care e aproape de 
depozit si poate ajunge in Dunare ?  
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect : 
Noi, cei de la Intreprinderea de stat pentru deseuri radioactive (SERAW) nu 
facem nici o diferenta intre populatia Bulgariei si a Romaniei. Exista 
aproximativ 20 de asezari pe malul bulgaresc (orase si sate) cu o populatie 
totala de 50 000 locuitori pe raza de 30 km in jurul depozitului. In sudul 
Romaniei exista 14-15 asezari (orase si sate) cu o populatie totala de 45 000 
locuitori in aceeasi zona. 
 

2. Tanase Florian-  locuitor al comunei Zaval 
 
De ce ati ales aceasta locatie pentru depozit ? Respir acest aer de la Centrala 
nuceara Kozlodui de multi ani si ne puneti acum si acest depozit. Familia 
mea locuieste la numai 5-6 km departure de acesta locatie. La ce distanta 
locuieste familia dvs. ? 
 
Raspuns Ira Stefasnova: raspunsul dat la prima intrebare este valabil 
si in acest caz. 
Ivo Simeonov, reprezentant al municipalitatii Kozlodui:  
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Ca reprezentant al autoritatilor locale am luat parte la ambele discutii publice 
asupra raportului privind impactul asupra mediului produs de depozit pe 
teritoriul municipalitatii Kozlodui. Exista in acest moment o anumita 
cantitate de deseuri radioactive pe amplasamentul Centralei Kozlodui 
generate din functionarea acesteia. Realizarea depozitului asigura protejarea, 
stocarea si eliminarea deseurilor radioactive intr-un mod sigur si pentru 
mediu. De aceea municipalitatea Kozlodui a ales sa sprijine acest proiect. 
 

3. Mugur Mihaescu –presedintele Partidului Verde 
 
M-am nascut aici. Nu este vina dvs. ca centrala nucleara e amplasata aici. 
Acesta centrala a nenorocit investitiile din acesta zona din Romania, 
incepand cu 1970. Aceasta intalnire este o intalnire consultativa? Toate satele 
dunarene spun “nu” acestui proiect. 
 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect : 
Suntem deschisi sa luam in considerare orice propunere si sugestie privind 
depozitul de deseuri pe care dvs. sau oricine altcineva o va face. In opinia 
mea, depozitul nu va afecta in niciun fel turismul in zona. De exemplu, in 
Franta exista un centru turisitic in apropierea unui depozit inchis de acelasi 
tip cu cel propus de noi.  
 

4. Dan Trifu- ONG Eco Civica 
 
De ce nu s-a tradus in totalitate raportul privind impactul asupra mediului ? 
Este o coincidenta faptul ca cele mai bune conditii de depozitare s-au gasit 
langa Kozlodui ? 
Daca depozitul nu este periculos, de ce nu s-a amplasat in partea de sud a 
Bulgariei ?  
Capacitatea depozitului pare foarte mare pentru deseuri slab si mediu 
radioactive din domeniul medical si similar. De ce in raport se face referinta 
si la o viitoare centrala de la Belene, ce legatura are cu depozitul propus ? De 
ce nu se depoziteaza aceste deseuri in depozitul temporar al centralei de la 
Kozlodui si de ce aceste desueri nu pleaca impreuna cu restul de deseuri de 
inalta radioactivitate ?  
Ce se intampla in caz de accident, documentatia prezentata nu evalueaza 
scenarii de accident? 
Documentatia nu evalueaza sistemul de canalizare din zona Kozlodui care 
ew conectata la Dunare; 
In concordanta cu statistica Ministerului Sanatatii din Romania rata 
cancerului in acesta zona  a crescut de 10 ori in ultimii 20 de ani, chiar daca 
pe maul romanesc al Dunarii nu mai exista surse de poluare industriale. 
Care sunt riscurile pentru Romania? 
Care sunt efectele asupra Romaniei? 



 56

 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect : 
Exista o procedura intre Ministerul Mediului si Apelor din Bulgaria si 
Ministerul Mediului si Padurilor din Romania. Intregul raport privind 
impactul asupra mediului precum si rezumatul netehnic au fost transmise 
Romaniei in engleza in conformitate cu cerintele Conventiei Espoo. 
Nu este o coincidenta faptul ca locatia preferata a depozitului este in 
apropiere de locatia centralei de la Kozlodui. Ambele locatii au fost alese 
datorita nivelului ridicat de protectie pe care il ofera si datorita 
caracteristicilor geologice si hidrogeologice. In plus, majoritatea deseurilor 
radioactive sunt si vor fi generate in timpul functionarii si dezafectarii 
uintatilor 1-4 ale centralei Kozlodui. In prezent, deseurile radioactive 
rezultate din functionarea centralei kozlodui sunt tratate, conditionate si 
stocate in siguranta intr-un depozit temporar aflat pe amplasamentul 
centralei.  Aceste activitati sunt indeplinite de catre o unitate specializata 
(Specialized Division Radioactive Waste-Kozlodui), conform procedurilor si 
cerintelor stabilite de Agentia Nucleara de Reglementare din Bulgaria 
(BNRA).  
 
Capacitatea depozitului se determina printr-o metoda conservativa, pe baza  
exemplului de cantitati de deseuri avute pana acum. Aceasta valoare este 
consistenta cu cantitatea deseurilor deja generate din functionarea centralei 
Kozlodui si cu cea care este de asteptat sa se obtina din dezafectare 
unitatilor 1-4. 
Evaluarea noastra ia in considerare toate scenariile de dezastre naturale 
posibile, precum si scenariul atacului terorist. 
 
Raspuns inginer Georgi Valchev, expert EIA; expert in deseuri 
radioactive si radiatii nocive 
Analiza pregatita pentru acest stadiu al evaluarii indica in mod practic 
valoarea dozei efective ca fiind “zero” la granita locatiei depozitului (ordinul 
de marime fiind 1E-17~1E-18 mSv). Amplasamentul e localizat pe teritoriul 
Bulgariei la aprox. 5 km de Romania si nu se prevede o doza efectiva 
suplimentara pentru populatia Romaniei care sa rezulte din operarea 
depozitului. Depozitul nu este destinat deseurilor nucleare arse, nici pentru 
deseuri cu nivel ridicat de radioactivitate si nu exista nici un transport de 
astfel de substante in timpul functionarii depozitului. 
 
Expunerea populatiei din Kozlodui este prezentata in diferite documente 
publice/publicate. Nivelul admisibil de iradiere pentru personalul care 
lucreaza si populatie este publicat in rapoartele nationale care sunt trimise la 
AIEA (Agentia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena) si sunt 
accesibile publicului. 
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Raspuns Dr. Ing. Fizician Maya Mateeva – director 
siguranta/securitate si calitate  
Nu exista o justificare stiintifica intre cresterea ratei cancerului si instalatiile 
nucleare in functiune construite in amonte pe Dunare.Cresterea ratei 
cancerului se inscrie in tendita mondiala. 
  

5. Radut Marcel – ONG Prodemocratia 
 
Este acesta cel mai ieftin tip de depozit? 
Care este scenariul in caz de dezastru? 
Care este pozitia ONG-urilor din Bulgaria fata  de acest proiect? 
Stiti ca in 2008, in Franta a avut loc un accident la un depozit de acelasi tip si 
un intreg district a fost inchis? 
Au exista negocieri intre guvernul Bulgariei si state terte pentru a accepta 
deseuri in acest depozit? Intrebam acest lucru deoarece capacitatea 
depozitului este mult mai mare decat generarea deseurilor de acest tip in 
Bulgaria. 
Este Romania de acord cu proiectul, cu capacitatea, cu amplasamentul si 
tehnologia? 
Vom solicita Guvernului Romaniei si Consiliului Judetean Dolj organizarea 
unui referendum pentru populatia locala. 
 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect : 
Facilitatile de depozitare de tip tunel sau de tip transee au de fapt, acelasi 
pret. Dupa opinia unor experti, tipul tunel este chiar mai ieftin. Nu pretul 
este principala noastra preocupare.  
 
Dupa cum am mai spus, evaluarile noastre iau in considerare toate scenariile 
de dezastre naturale posibile, precum si atacurile teroriste. 
 
Am consultat deja o multime de organizatii bulgaresti, profesionisti 
proeminenti si ONG-uri si am primit doar 2 pozitii negative asupra 
raportului privind impactul asupra mediului pentru acest proiect.  
Da, am auzit de accidentul din Franta, dar acesta nu a fost la un depozit de 
deseuri radioactive. 
Guvernul Bulgariei nu intentioneaza sa negocieze stocarea deseurilor 
radioactive provenite de la alte state sau guverne. Politica oficiala a 
autoritatilor bulgare este de interzicere a importului de deseuri radioactive. 
 
Capacitatea depozitului se determina printr-o metoda conservativa, pe baza  
exemplului de cantitati de deseuri avute pana acum. Aceasta valoare este 
consistenta cu cantitatea deseurilor deja generate din functionarea centralei 
Kozlodui si cu cea care este de asteptat sa se obtina din dezafectare 
unitatilor 1-4. 
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6. Ioana Ciuta – ONG Ecopolis 
 
Ce criterii trebuie indeplinite pentru a rezista impactului prabusirii unui 
avion? 
Care sunt autoritatile care se ocupa cu managementul atacurilor teroriste? 
Cum va fi informat publicul din ambele tari in cazul unor astfel de atacuri ? 
Cum se poate face terrorism industrial? 
Care sunt angajamentele Bulgariei asumate fata de UE, pe langa inchiderea 
unitatilor 3 si 4 de la Kozlodui ? 
De ce hartile si graficele transmise de partea bulgara sunt in alfabet chirilic si 
nu au fost traduse ? 
 
Raspuns Dr. Ing. Fizician Maya Mateeva – director 
siguranta/securitate si calitate  
 
Spatiul aerian de deasupra centralei nucleare de la Kozlodui si de deasura 
depozitului reprezinta o zona in care zborurile sunt interzise, nu exista 
coridoare aeriene deasupra facilitatilor nucleare. Orice intrus in aceasat zona 
interzisa va fi interceptat  si in cele din urma doborat de Fortele Aeriene 
Nationale. 
 
In raportul privind evaluarea de securitate/siguranta scenariile de atact 
terorist sunt luate in considerare in conformare cu ghidurile si recomandarile 
AIEA. O listă de caracteristici, evenimente şi procese este atasata la 
documentatia AIEA si vor fi aplicate la proiectul depozitului. In Bulgaria 
functioneaza un Plan de urgenta armonizat cu autoritatile romane si 
guvernat de Agentia Nationala pentru Urgente (National Emergency 
Agency). 
 
Bulgaria nu are alte angajamente fata de UE in afara inchiderii unitatilor 1-4 
ale Centralei Nucleare de la Kozlodui. 
 

7. Teclu Codres – ONG  Actiunea ecologica romana 
 
Noi spunem “nu” pentru amplasamentul acestui proiect. 
Solutia este: amplasati proiectul in alta parte. 
 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect : 
In procesul de selectare a amplasamentului am luat in considerare aprox. 80 
de situri potentiale.  Pe masura ce cercetarea progresa siturile  potentiale au 
fost reduse la 4. Concluziile cercetatorilor au fost ca amplasamnetul Radiana 
are potentialul cel mai ridicat pentru asigurarea securitatii publicului si 
mediului.  
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8. Gheoca Ion – Bechet High School 
 
Daca s-au luat in calcul efectele unui dezastru natural asupra stabilitatii si 
functionarii optime a depozitului ? 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect : 
Da, de fapt efectele unui dezastru natural asupra stabilitatii si functionarii 
depozitului este una dintre preocuparile noastre in procesul de alegere a 
amplasamentului. Conform cercetarilor facute situl Radiana reprezinta 
alegerea cea mai potrivita pentru constructia acestui depozit. 
 

9. Trifan Marian – Asociatia de pensionari Mihai Viteazu  
Nu suntem de acord cu acesta locatie. 
De ce au fost traduse doar 2 capitole din documentatie ? 
 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect : 
Intregul raport privind impactul asupra mediului si rezumatul netehnic al 
acestuia au fost trimise Ministerului Mediului si Padurilor din Romania in 
engleza, in conformitate cu cerintele Conventiei privind evaluarea impactului 
asupra mediului in context transfrontier.  
 

10. Tanasie Florian – locuitor al comunei Zaval  
 
De ce ati ales acesta locatie ? 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect : 
In procesul de selectare a amplasamentului am luat in considerare aprox. 80 
de situri potentiale.  Pe masura ce cercetarea progresa siturile  potentiale au 
fost reduse la 4. Concluziile cercetatorilor au fost ca amplasamnetul Radiana 
are potentialul cel mai ridicat pentru asigurarea securitatii publicului si 
mediului.  
 

11. Gheorma Gheorghe 
 
De ce ati ales aceasta locatie ? 
 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect : 
In procesul de selectare a amplasamentului am luat in considerare aprox. 80 
de situri potentiale.  Pe masura ce cercetarea progresa siturile  potentiale au 
fost reduse la 4. Concluziile cercetatorilor au fost ca amplasamnetul Radiana 
are potentialul cel mai ridicat pentru asigurarea securitatii publicului si 
mediului.  
 

12. Olaru Marin – preot Zaval 
 
De ce nu sunt prezentate si interesele populatiei romane in aceasta evaluare ? 
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Raspuns ing.Stela Ivanova: sef echipa EIA, expert apa, deseuri si 
substante periculoase 
In reportul privind impactul asupra mediului este prezentat impactul social 
al proiectului fara nici o diferenta intre populatia Romaniei si Bulgariei. Din 
acest punct de vedere nu exista nici o diferenta intre interesele populatiei 
romane si cele ale populatiei bulgare. 
 

13. Ion Nastasescu – ANDRAD 
 
Documentatia EIA a fost evaluata de misiuni de experti  ale AIEA din Viena 
si daca da, care sunt concluziile acestora? 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect: 
Avem un proiect cu AIEA, in cadrul caruia am efectuat activitati precum 
instruiri, seminarii, reuniuni prin care am incercat sa asiguram abordarea 
corecta in dezvoltarea acestui depozit. Pana in acest moment nu am avut o 
misiune de “pier review” asupra proiectului. Cand vom avea o astfel de 
misiune, rezultatele va vor fi inaintate.  
 

14. Buica Sandu – locuitor al comunei Zaval  
 
Care vor fi dozele de iradiere pentru populatia din Bechet in urmatorii 20, 
30, 50 de ani ? 
 
Raspuns inginer Georgi Valchev, expert EIA; expert in deseuri 
radioactive si radiatii nocive 
Conform concluziilor raportului privind impactul asupra mediului dozele de 
iradiere vor fi in limitele admise. Nu ne asteptam la un impact daunator 
asupra mediului si populatiei. 
 

15. Florica Celianu – locuitor din Bechet 
 
Care este ratiunea alegerii acestui amplsament ? 
 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect: 
In procesul de selectare a amplasamentului am luat in considerare aprox. 80 
de situri potentiale.  Pe masura ce cercetarea progresa siturile  potentiale au 
fost reduse la 4. Concluziile cercetatorilor au fost ca amplasamnetul Radiana 
are potentialul cel mai ridicat pentru asigurarea securitatii publicului si 
mediului.  
 

16. Dabuleanu Ion – Primar Gighera  
Care este impactul pe termen mediu si lung asupra dezvoltarii economice si  
turistice a zonei? 
Raspuns Ira Stefanova, manager proiect: 
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Dupa cum am spus mai devreme, orice astfel de depozit are un centru de 
informare care prezinta interes stiintific, industrial sau intres turistic. Nu ne 
asteptam ca viitorul  proiect sa aiba efecte asupra turismului din zona. Ca 
exemplu, in Franta exista un centru turistic in apropierea unui depozit care a 
fost inchis, depozit de acelasi tip cu cel planuit a se construi in Bulgaria.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


