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NOTIFICAREA UNEI PARTI AFECTATE DE O ACTIVITATE PROPUSA  

ÎN TEMEIUL ART. 3 DIN CONVENȚIA PENTRU RAPORTUL EIM IN CONTEX 

TRANSFRONTIER 
 

 

            1. INFORMAȚII DESPRE ACTIVITATEA PROPUSĂ 

            (i) Informații privind natura activității propuse 

 
Tipul activității propuse:   

 
     Depozitarea intermediară a combustibilului ars 
provenit de la unitățile nucleare ale Centralei 
Nuclearelectrice Cernavodă și construirea 
modulelor de stocare a combustibilului ars – 
module tip MACSTOR  
 

 
Activitatea propusă este listată în 
Anexa I la Convenție?  

 
Nu (depozitul se află pe platforma CNE 
Cernavodă).                        

 
Scopul activității propuse  
(de ex. activitatea principală și orice 
alte / toate activitățile periferice care 
necesită evaluare)  

 
Scopul activității propuse este de extindere a 

Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) 
în care este stocat temporar combustibilul ars 
provenit de la Centrala Nuclearelectrică 
Cernavodă, și de eficientizare a utilizării 
amplasamentului acestuia, în condiții de 
securitate nucleară atât pentru personalul 
operator și populație, cât și pentru mediul 
înconjurător. 

Activitatea periferică este activitatea de 
construire a modulelor de tip MACSTOR în care 
este depozitat combustibilul ars 
 

 
Amploarea activității propuse 
(de ex. mărimea, capacitatea de 
producție, etc.)  

 
În prezent, conform proiectului iniţial, pe 

amplasamentul şi suprafața autorizate pentru 
construcţia DICA, este prevăzută amplasarea unui 
număr de 27 de module tip MACSTOR 200, 
dispuse pe trei şiruri (7 module pe primul şir şi 
câte 10 module pe șirurile 2 şi 3), pe o suprafață 
totală de cca. 24.000 m2. 
Prin prezentul proiect se propune: 

 extinderea amplasamentului DICA prin al 4-
lea şir de module de depozitare intermediară 
a combustibilului ars, respectiv majorarea 
suprafeţei la circa 31.000 m2 

 majorarea numărului de module tip 
MACSTOR de la 27 la 30 module, din care 9 
module tip MACSTOR 200 şi 21 module tip 
MACSTOR 400; 

 construirea modulelor tip MACSTOR 400 în 
locul modulelor MACSTOR 200 începând cu 
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modulul nr. 10 de pe şirul 2; 

 creşterea numărului de fascicule de 
combustibil ars care pot fi stocate în modulele 
de tip MACSTOR, de la 324000 la 612000 
fascicule combustibil ars. 

 
Tabel comparativ  

MACSTOR 200 – MACSTOR 400 
Parametru  MACSTOR 200  MACSTOR 400  

Perioada minimă de 
răcire în bazinul de 
combustibil iradiat  

6 ani pentru combustibilul de 
referinţă 

Puterea termică 
pentru fasciculul de 
referinţă cu grad 
mediu de ardere  

6,08 W 

Puterea termică 
pentru fasciculul de 
referinţă cu grad 
maxim de ardere  

9,76 W 

Puterea termică pentru coşul de stocare:  

Coşul mediu  364,8 Watts 

Durata de viaţă 
specificată prin 
proiect a structurii  

50 ani 

Dimensiuni  

Lungime(m)  21,64 m 21,95 m 

Latime (m)  8,13 m 12,95m 

Parametru  MACSTOR 200 MACSTOR 400 

Inaltime(m)  7,5 m 7,60 m 

Capacitate:  

- Număr de fascicule 
care pot fi stocate de 
un modul  

12.000 fascicule 24.000 fascicule 

Configuraţia 
circuitului de răcire 
cu aer  

- 10 guri de intrare a aerului (câte 5 
pe fiecare parte) 

- 12 guri de ieșire a aerului (câte 6 pe 
fiecare parte) 

Căldura disipată de 
un modul  

73 kW (analizat la 
78 kW) 

145,9 kW 
(analizat la 
146,7kW) 

Temperatura 
mediului ambiant  

40°C temperatura 
maxima zilnică 

40°C temperatura 
maximă zilnică 

 
În afară de laţimea şi capacitatea de stocare 

a modulului MACSTOR 400, nu există diferenţe 
majore faţă de varianta MACSTOR 200, ceea ce 
conduce la un mod de operare identic prin 
compatibilitatea cu echipamentele deja existente 
(macara portal, container de transfer, ghidaj de 
încărcare, etc.). 

Număr inițial de fascicule aprobate = 

324.000 fascicule 

 
Numărul final de fascicule - module propuse 

MACSTOR 400 și 200 (30 module)  

 612.000 fascicule 
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Descrierea activității propuse  
(de ex. tehnologia utilizata) 

 
Soluţia intermediară de stocare a 

combustibilului la CNE Cernavodă este bazată pe 
sistemul de stocare uscată de tip MACSTOR 
(Modular Air-Cooled STORage) dezvoltat de către 
AECL şi realizat la CNE Gentilly, sistem bazat pe 
folosirea modulului de stocare MACSTOR 200 
care la nivelul anului 2000 reprezenta una dintre 
cele mai moderne şi mai avantajoase soluţii de 
depozitare. 

Începînd cu modulul 10 vor fi realizate pe 
amplasamentul DICA module tip MACSTOR 400. 

Modulele de stocare sunt structuri monolitice 
construite din beton armat, construite pe un 
subradier din beton armat, pe amplasamentul 
DICA. 

Sistemul MACSTOR utilizează o dublă 
confinare a fasciculelor de combustibil ceea ce 
asigură trei bariere foarte eficiente de reținere a 
radionuclizilor gazoși conținuți în combustibilul 
ars: teaca combustibilului, cosul cu combustibil și 
incinta de stocare a modulului de stocare. 

Fiecare modul MACSTOR400 cuprinde 40 de 
cilindri de stocare, capacitatea totală este de 
24.000 de fascicule per modul. 

Cilindrii de stocare sunt suspendați de placa 
superioară a modulului într-o cavitate comună de 
răcire. Sistemul pasiv de răcire a modulului este 
constituit din această cavitate, având o serie de 
guri de intrare aer localizate la partea inferioară a 
modulului și o serie de guri de ieșire aer, 
localizate la partea superioară a modulului. 

Celelalte componente ale modulului sunt: 
sistemul de reverificare al EURATOM/AIEA, 
conductele de drenaj și ventilare ale cilindrilor, 
limitatorii seismici ai cilindrilor, dopurile de 
etanșare, capacele de protecție, balustrada 
construită pentru securitatea operatorilor și 
sistemul de paratrăznet și împământare. 

 

Descrierea succintă a activităților de 

stocare a combustibilului ars 
Obiectivul DICA implică trei activități 

principale, care se desfășoară în trei locuri diferite 
de pe amplasamentul CNE Cernavodă, după cum 
urmează: 

 la bazinul de combustibil uzat (BCU), din 
clădirea serviciilor U1 sau U2, într-un spațiu 
de aproximativ 3,0 m în lungul șirului A se 
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realizează încărcarea combustibilului ars în 
coșuri de stocare 

 
Cosul de stocare combustibil ars 

 
 

 la Stația de Încărcare Combustibil Ars 
(SICA) de la U1 sau U2, aflată într-o clădire 
adiacentă BCU, special construită în acest 
scop se realizează încărcarea coșurilor de 
stocare în containerul de transfer și a 
containerului de transfer pe mijlocul de 
transport 
 

 la Depozitul Intermediar de Combustibil Ars 
(DICA), se realizează stocarea coșurilor cu 
combustibil ars în modulele MACSTOR; 
aceste module sunt construite în etape 
pentru a asigura capacitatea de stocare 
pentru combustibilul ars evacuat periodic 
din BCU, Unitatea 1 și Unitatea 2. Schița 
unui modul de stocare este prezentată în 
figura următoare: 
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Modul MACSTOR 400 

 

Transferul combustibilului ars de la CNE la 
DICA - se realizează cu ajutorul unui trailer care 
preia containerul de transfer conținînd un coș de 
stocare cu fascicule și-l transportă la DICA, pe un 
traseu specific, ce nu are legătură cu drumul 
public. 

Manipularea containerului de transfer la 
depozitul propriu-zis se face cu o macara portal. 

 
Macara portal pentru manipulare container de transfer 

 
Operațiile de încărcare la DICA 
În zona de stocare, se realizează mai întâi 

pregătirea pentru realizarea operațiilor propriu-
zise.  

Astfel, palanul auxiliar al macaralei portal este 
folosit pentru a poziționa containerul de transfer 
deasupra cilindrului de stocare ce va fi încărcat.  

Înainte de începerea operațiilor de încărcare, 
dopul de protecție al incintei de stocare va fi 
schimbat cu un dop provizoriu. Inelul de încărcare 
este îndepărtat, pentru a elibera dopul. Liniile de 
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ventilare și drenaj ale incintei de stocare sunt 
menținute deschise, pentru a asigura că cilindrul 
de stocare este drenat.  

După aceste operații pregătitoare, vor fi 
facute operațiile principale de încărcare. 

 
Funcționarea Sistemului de stocare 

combustibil uzat  
În timpul perioadei de stocare, operațiile 

principale constau în prelevarea de probe de la 
fiecare cilindru de stocare, pentru a demonstra că 
atât coșul cât și incinta își păstrează capacitatea 
de barieră.  

Placa de acoperire a incintei cu armături este 
deschisă și pompa de recirculare este conectată 
la liniile de drenare și de ventilare.  

Aerul din incintele de stocare va fi recirculat 
printr-un ansamblu de filtre. Filtrele sunt analizate 
pentru determinarea prezenței radioactivității 
artificiale.  

Odată completate operațiile de prelevare 
probe, sistemul de monitorizare este deconectat, 
armăturile închise și izolate cu capace, și placa de 
acoperire așezată peste incinta cu armături. 

 
Îndepărtarea căldurii reziduale din modulul de 

stocare 
Căldura produsă de fasciculele de combustibil 

se transmite prin conducție, convecție și radiație 
la suprafețele exterioare ale coșului de stocare, 
fiind apoi transferată spre cilindrul de stocare, în 
principal prin convecție și radiație.  

Căldura din cilindrul de stocare este disipată 
prin convecție în aerul din interiorul cavității 
modulului și prin radiație spre suprafețele 
interioare ale betonului modulului de stocare.  

Un set de guri de intrare și ieșire a aerului, 
asezate sub formă de labirint pentru a reduce 
împrăștierea radiațiilor, asigură circulația, prin 
convecție naturala, a aerului de răcire, care intră 
la bază și iese la partea superioară a cavității de 
răcire. 

Pentru a monitoriza evoluția temperaturilor 
structurii pe timpul stocării combustibilului uzat, la 
modulul 2 (considerat reprezentativ pentru 
MACSTOR 200) s-a implementat un sistem de 
măsurare a temperaturii. 

 
În figura următoare este prezentată schema 

bloc a principalelor activități necesare pentru 
transferul combustibilului ars de la CNE 
Cernavodă Unitatea 1 și Unitatea 2 la DICA.  
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Descrierea scopului activității 
propuse:  

 

Depozitul Intermediar de Combustibil Ars 

are rolul de a extinde capacitatea de stocare a 

combustibilului ars de la CNE Cernavodă 

peste capacitatea Bazinului de Stocare 

Combustibil Uzat (BCU), existent la fiecare 

unitate nucleară. 
Prin prelungirea duratei de funcționare a celor 

2 unități nucleare cu încă un ciclu de funcționare 
de 30 ani, spațiul autorizat în prezent pentru DICA 
nu poate acomoda tot combustibilul ars, motiv 
pentru care este necesară extinderea depozitului, 
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conform detaliilor tehnice prezentate anterior la 
punctul: „Amploarea activității propuse”. 

Astfel, extinderea DICA și eficientizarea 
utilizării amplasamentului prin utilizarea modulelor 
tip MACSTOR400 (începând cu modulul nr. 10) 
sunt necesare în perspectiva prelungirii duratei de 
funcționare a Unităţilor 1 şi 2 cu încă un ciclu de 
funcționare de 30 ani.  

 

 
Argumentarea activității propuse  
(de ex. baze socio-economice, fizico-
geografice) 
 

 
Dupa o perioadă de iradiere de cca. 1 an, 

fasciculele de combustibil ars sunt transferate în 
Bazinul de stocare Combustibil Uzat (BCU) al 
unității respective.  

Capacitatea bazinului de combustibil uzat 
(BCU) a fost proiectată pentru cca. 10 ani de 
funcționare a centralei, la un factor mediu de 
încărcare anual de 80%. 

Totuși, încă de la început, centrala a menținut 
un factor de încărcare mai mare și rata sporită de 
acumulare a combustibilului ars a determinat 
necesitatea unei capacități suplimentare de 
stocare. 

Punerea în funcţiune a unităţilor nucleare de 
la CNE Cernavodă - Unitatea nr. 1 în 1996 şi 
Unitatea nr. 2 în 2007 - a determinat necesitatea 
realizării şi punerii în funcţiune a Depozitului 
Intermediar de Combustibil Ars (DICA) pentru 
asigurarea stocării intermediare a combustibilului 
ars iradiat din reactoare după perioada de stocare 
temporară a acestuia în Bazinul de Combustibil 
Uzat (BCU) existent în fiecare unitate 
nuclearoelectrică, conform actelor normative 
emise de Comisia Națională de Control a 
Activităților Nucleare, (CNCAN), a recomandărilor 
IAEA şi a practicilor internaţionale privind 
managementul combustibilului ars rezultat din 
operarea unităţilor nuclearoelectrice tip CANDU. 

Prin proiect se propune extinderea DICA și nu 
realizarea unui nou depozit de combustibil ars în 
interiorul sau în afara amplasamentului CNE 
Cernavodă. 
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Informații / comentarii suplimentare 

 
- 

            (ii) Informatii privind limitele spațiale și temporale ale activității propuse 

 
Locația:   

 
Depozitul Intermediar de Combustibil Ars 

(DICA) este situat pe platforma CNE Cernavodă.  
Distanța de la depozitul DICA extins de pe 

amplasamentul CNE Cernavodă - până la granițe 
este de: 

• Peste 36 km față de Bulgaria – distanța 
măsurată în linie dreaptă de la limita 
amplasamentului până la punctul cel mai apropiat 
al graniței 

• Peste 110 km față de Ucraina – distanța 
masurată în linie dreaptă de la limita 
amplasamentului până la punctul cel mai apropiat 
al graniței 

• Peste 127 km față de Republica Moldova – 
distanța măsurată în linie dreaptă de la limita 
amplasamentului până la punctul cel mai apropiat 
al graniței 
 

 
Descrierea locației  
(de ex. caracteristici fizico-
geografice, socio-economice)  

 
Amplasamentul Centralei Nuclearo-Electrice 

Cernavodă în incinta căreia este amplasat 
proiectul este situat pe platforma rezultată din 
excavațiile de la fosta carieră de calcar Ilie Barza, 
la cca. 2 km sud-est de oraşul Cernavodă și la 
cca. 1,5 km nord-est de prima ecluză a canalului 
navigabil Dunăre-Marea Neagră, fiind mărginit la 
nord de Valea Cişmelei, iar la sud-vest de 
DJ223C. 

Amplasamentul DICA este delimitat la sud-est 
de Drumul Secundar de acces la CNE.  

 
În jurul fiecărei unităţi nucleare sunt instituite: 

 o zonă de excludere cu raza de 1 km – în 
care nu sunt admise alte activităţi decât cele 
desfăşurate în cadrul CNE Cernavodă,  

 o zonă cu populaţie redusă – cu raza de la 1 
până la 2 km faţă de obiectivul nuclear 
Legătura dintre Clădirile serviciilor aferente 

Unităţilor nuclearoelectrice nr. 1 şi 2 aflate în 
exploatare comercială precum şi a celorlalte 
unităţi nuclearo-electrice aflate în prezent în 
conservare (în diverse stadii de 
construcţie/montaj) şi amplasamentul DICA se 
realizează pe drumuri de acces existente în 
interiorul platformei CNE-Cemavodă, astfel: 
drumul care asigură legătura dintre toate unităţile 
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nuclearoelectrice de pe platforma CNE, începând 
cu Unitatea 1 şi până la Unitatea 5, şi un drum de 
acces secundar (cu racordul de drum aferent 
pentru legătura cu amplasamentul DICA). 
 

 
Argumentarea localizării activității 
propuse  
(de ex. baze fizico-geografice, socio-
economice) 

 
Extinderea DICA este oportună având în 

vedere atât existența spațiului necesar extinderii 
precum și condițiile geotehnice, cota la care se 
găseşte roca de bază – calcar barremian, fiind 
suficient de sus pentru a permite realizarea 
fundaţiilor în condiţii tehnico-economice bune. 

Realizarea unui nou depozit de combustibil 
ars în interiorul său în afara amplasamentului 
CNE Cernavodă nu poate fi luată în discuție din 
considerente privind protecția mediului și al 
eficienței costurilor, precum: 

 Crearea încă a unei zone suplimentare pentru 
care ar trebui alocate resurse suplimentare 
pentru pază și protecție, monitorizare, distanța 
de transport, suplimentar creându-se și un nou 
punct sensibil din punct de vedere al mediului  

 Amplasarea în afara incintei CNE Cernavodă a 
fost studiată inițial ca o alternativă în alegerea 
locației, și s-a ajuns la concuzia că o 
amplasare în afara centralei ar necesita 
transporturi speciale cu deșeuri de combustibil 
ars radioactive pe o distanță mare, pe drumuri 
publice, varianta inoportună din punct de 
vedere al protecției mediului. 

 

 
Încadrarea în timp a activității 
propuse  
(de ex. începerea și durata 
construcției și exploatării) 
 

 
Depozitul Intermediar de Combustibil Ars este 

de tip modular permiţând construcţia etapizată, 

pe o perioada extinsă pe măsură ce 

combustibilul uzat, stocat intermediar în BCU, 

trebuie transferat la DICA. 
Dezvoltarea depozitului a început în 2001 și 

va continua într-o etapizare convenabilă pentru 
crearea capacității de depozitare necesară 
nevoilor centralei. Se preconizează că ultimul 
modul al depozitului va fi construit în 2047. 
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Hărți și alte documente ilustrate în 
legătură cu informațiile privind 
activitatea propusă 
 

 
Distanţa faţă de graniţe 

 

 
Amplasamentul DICA in incinta CNE Cernavodă si acces 
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Harta amplasare module MACSTOR in raport cu U5 

 

 
Informații / comentarii suplimentare 
 

 
- 
 

            (iii) Informații privind impactul prognozat asupra mediului și măsurile de 

reducere propuse 

 
Domeniul de aplicare al evaluării 
(de ex. luarea în considerare a: 
impact cumulativ, evaluarea 
alternativelor, probleme legate de 
dezvoltarea durabilă, impactul 
activităților periferice etc.); 
 

 
În cadrul Memoriului de prezentare elaborat 

pentru proiect a fost analizat impactul asupra 
factorilor de mediu apă, aer, sol-subsol, faună și 
floră, asupra populației, impactul radiologic, 
impactul asupra peisajului și patrimoniului istoric și 
cultural, impactul cumulat. 

De asemenea au fost analizate alternative din 
punct de vedere al: 

 utilizării spațiului aferent DICA: 
 folosind atât module MACSTOR 200 cât și 

MACSTOR 400 (Alternativa 1), cea analizată 
prin prezentul proiect sau  

 folosind doar module MACSTOR 200 
(Alternativa 2)  

În urma analizei a rezultat că Alternativa 1 este 
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cea mai avantajoasă 

 amplasării DICA, cu posibilitatea de realizare a 
unui nou depozit de combustibil ars în interiorul 
sau în afara amplasamentului CNE Cernavodă 
- nu poate fi luată în discuție din considerente 
privind protecția mediului și al eficienței 
costurilor  

 Alternativa „Zero” - respectiv neimplementarea 
proiectului și păstrarea configurației actuale de 
27 de module tip MACSTOR 200 – nu 
reprezintă o soluție viabilă, având în vedere că 
prin prelungirea duratei de viață a Unităților 1 și 
2 ale CNE Cernavodă se impune extinderea 
capacităţii de stocare uscată a combustibilului 
nuclear uzat faţă de varianta iniţială 

 

 
Impactul prognozat asupra mediului 
al activității propuse 
(de ex. tipuri, localizări, magnitudini)  
 

 

 

 
Impactul asupra populaţiei si sănătăţii 

umane 
Zona de stocare uscată este prevăzută cu un 

sistem de garduri format dintr-un gard exterior de 
interfață (protecție) și un gard interior de 
Securitate, care formează o zonă izolată între ele. 
Gardul de securitate este localizat la aproximativ 
16 m depărtare de modulul de stocare. Distanța și 
debitele de doză scăzute provenind de la structuri 
asigură un nivel al debitelor de doză de radiații la 
limita gardului amplasamentului sub valoarea de 
proiect de 2,5 μSv/h (o zecime din debitul de doză 
la suprafața structurilor de stocare). 

Dincolo de gardul exterior al zonei de stocare, 
debitele dozei vor fi astfel suficient de mici pentru 
a permite accesul liber al personalului centralei. 
Zona de stocare este de asemenea localizată la o 
distanță estimată de 0,8 km față de limita zonei de 
excludere a centralei (Unitatea 5), către vest. La 
aceasta distanță, radiația care provine din zona 
de stocare uscată nu va contribui la doza pentru 
populație, în timpul funcționării normale. 

 
Impactul asupra personalului operator 
În timpul operațiilor de transfer la aria de 

stocare și în timpul operațiilor de umplere a 
coșului, proiectarea echipamentelor, amplasarea 
lor și procedurile de operare sunt astfel concepute 
încât muncitorii să fie plasați departe de container, 
pentru limitarea suplimentară a dozelor încasate 
de aceștia. 

În cazul combustibilului răcit 6 ani, doza 
individuală este estimată la 20 μSv. La CNE 
Cernavodă, doza individuală maximă încasată la 
transferul unui coș de combustibil este de 10 μSv. 
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În timpul operațiilor de stocare, există 
perioade tranzitorii extrem de scurte (mai puțin de 
un minut la fiecare operație de încărcare) în care 
dopul unui cilindru de stocare este ridicat și 
deplasat lateral pentru a permite instalarea 
containerului de transfer peste acel cilindru, 
pentru depozitarea unui coș cu combustibil (dopul 
este deplasat în sens invers și reinstalat pe 
cilindru după depozitare). În aceste scurte 
perioade, debitul de doză de radiație tranzitorie în 
vecinătatea modulului depășește valoarea 
normală de proiect. În acest caz, contribuția 
retroîmprăștierii datorită aerului înconjurător (efect 
“sky shine”) este mai importantă decât contribuția 
radiației directe prin betonul de ecranare. 

Debitele de doză datorate efectului de “sky 
shine” în cazul incintei de stocare fără capac (în 
momentul încărcării celui de-al 10-lea coș), au fost 
calculate cu codul MCNP și comparate cu cele 
măsurate la Point-Lepreau.  

Pentru combustibilul iradiat răcit timp de 6 ani, 
s-a obținut un debit de doză maxim de 93,5 ± 
2,06% μSv/h la 1 m deasupra solului, la o distanță 
laterală de incintă de 7,5 m, ceea ce corespunde 
cu valoarea măsurată de 80 ÷ 100 μSv/h (la 
nivelul solului). 

În partea superioară a incintei, măsurătorile 
de radiații gamma în această perioadă de 1 minut, 
au indicat următoarele valori:  

 8,4 mSv/h - în zona platformei de lucru de pe 
containerul de transfer; 

 0,41 mSv/h - în partea superioară a unei 
incinte adiacente acoperite. 
Trebuie menționat însă că incinta de stocare 

rămâne deschisă (cu dopul de ecranare 
suspendat) timp de maxim 1 minut, ceea ce ar 
conduce la o doză anuală maximă pentru același 
operator (100 coșuri/an și 1 minut/coș) de 14 
mSv. 

În vederea determinării debitelor de doză 
gamma datorate efectului de “Sky shine”, la CNE 
Cernavodă s-au facut măsurători pe o înălțime de 
la 0,4 m la 2 m față de platforma de lucru și la o 
distanță de 1 m de marginea unui cilindru. 

S-au obținut valori ale debitului de doză 
gamma cuprinse între 2,1 mSv/h ÷ 4,15 mSv/h la 
înălțimea de 0,4 m și de maxim 19,6 mSv/h la o 
înălțime de 1,5 m. 

 
Doza individuală în timpul construirii unui nou 

modul 
Conform înregistrărilor aferente dozimetrelor 
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termoluminiscente de mediu, debitele de doză 
gamma în exteriorul structurii de depozitare se 
situează la nivelul fondului natural de radiații. 

Preventiv, pe durata construirii noului modul, 
vor fi implementate măsurile specifice de 
radioprotecție de la CNE Cernavodă, pentru a 
asigura că doza individuală pentru personalul 
participant la realizarea construcției nu va depăși 
constrângerea de doză aprobată de CNCAN 
pentru amplasamentul DICA (50 μSv /an): 

 Menținerea unei distanțe corespunzătoare 
față de sursele din vecinătatea zonei de lucru 
(prin construirea unui gard provizoriu) 

 Monitorizarea câmpurilor de radiații în zona 
de lucru 

 Reducerea timpului de staționare în zona de 
lucru 

 Evacuarea personalului care efectuează 
lucrări de construcție în perioada în care se 
transferă combustibil ars de la BCU 

 Instalarea unor ecrane suplimentare de 
protecție biologică. 
 
Impactul asupra faunei şi florei 
Depozitul Intermediar de Combustibil Ars 

(DICA) a fost dat în funcțiune în luna Iunie 2003. 
Programele de monitorizare a radioactivității nu au 
detectat emisii de efluenți gazoși și lichizi.  

La exteriorul peretelui modulelor nivelul de 
radioactivitate gamma al aerului este la nivelul 
fondului natural.  

În condiții normale de funcționare a 
amplasamentului DICA nu sunt eliberate în mediu 
materiale radioactive în stare lichidă, gazoasă sau 
solidă. 

Privitor la DICA, doza de radiații la mediul viu 
neuman este limitată prin faptul că nici un animal 
nu trăiește pe amplasament. Gurile de admisie și 
evacuare a aerului cu care este prevăzut modulul 
de stocare sunt acoperite cu un grătar pentru a 
preveni intrarea păsărilor și mamiferelor, iar prin 
inspecții vizuale ale gurilor de intrare și ieșire a 
aerului, se va asigura că insecte sau roiuri de 
insecte nu obturează circulația aerului. Dacă se 
vor găsi astfel de blocaje, se vor prevedea 
temporar materiale care să oprească intrarea 
acestui fel de insecte.  

Există 2 garduri de împrejmuire, la 8 m unul 
față de celălalt care impiedică intrarea animalelor 
terestre mari în zona de stocare. 

În concluzie, În condiții de funcționare 
normală pe amplasamentul DICA extins, cu 
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depozitarea combustibilului ars în noile module 
MACSTOR400, impactul asupra faunei și florei 
este previzionat a fi unul nesemnificativ. 

 
Impactul asupra solului/subsolului, 

folosinţelor, bunurilor materiale 
Impactul asupra solului și subsolului produs în 

timpul exploatării depozitului este nesemnificativ. 
Efluenții lichizi radioactivi ce ar putea constitui 
surse de poluare indirectă a solului sau subsolului 
sunt tratați și conditionați în cadrul sistemelor 
tehnologice aferente centralei. 

Căile de acces sunt betonate iar accesul 
personalului este limitat şi supus procedurilor din 
amplasamentul CNE Cernavodă. 

La DICA este prevăzut un sistem de drenaje 
care permite colectarea unor eventuale scurgeri și 
este prevăzută monitorizarea acestora. În cazul în 
care aceste scurgeri sunt radioactive este 
prevăzută tratarea lor la centrala. 

În aceste condiții nu poate fi luată în 
considerație în mod rațional contaminarea solului 
și a subsolului și prin urmare impactul asupra 
acestor factori de mediu este practic nul. 
 

Impactul asupra calităţii şi regimului 
cantitativ al apei 

În condiții de exploatare normală a DICA 
extins nu se produc emisii poluante care să 
afecteze apele de suprafață și apele subterane. 

Singurele surse posibile sunt apele pluviale și 
apele rezultate din spălarea platformei. 

Apele provenite din precipitațiile căzute pe 
amplasamentul depozitului extins și apele 
rezultate din spălarea platformei sunt colectate și 
evacuate într-un cămin de colectare. Evacuarea 
acestor ape la emisar, se realizează prin 
intermediul unui canal din tuburi de beton. La 
trecerile pe sub drumuri și platforme betonate 
canalele se vor proteja într-un manșon de beton 
armat. 

Căminul de colectare este din beton armat, 
fiind prevăzut cu vane tip stăvilar. În cazul în care 
se fac spălări pe platformă, vana stăvilar este 
închisă.  

Din acest cămin se iau probe de apă pentru 
verificarea eventualei contaminări radioactive.  

În cazul în care apa este radioactivă, ea se 
încarcă în cisterne și se transportă la centrala 
unde este preluată de sistemul de deșeuri 
radioactive lichide.  

Dacă apa provenită din spălări nu este 
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radioactivă, ea este evacuată gravitațional la 
emisar. 

Sub platforma betonată aferentă depozitului 
se amplasează o rețea de drenaj, care are rolul să 
colecteze eventualele scurgeri de pe plarformă în 
cazul unor accidente prin distrugerea platformei 
betonate, precum și apa subterană, dacă nivelul 
acesteia atinge accidental cota de amplasare a 
tuburilor de drenaj. 

În condiții normale de funcționare, practic nu 
există posibilitatea ca exfiltrații din rigole sau 
platforme să ajungă în pânza de apă freatică. 

La Clădirea adiacentă este prevăzut un 
sistem de drenaje activ legat la sistemul de 
centrală, care să preia apa rezultată din 
eventualele operații de decontaminare container 
de transfer, trailer. Această apă este procesată 
conform procedurilor centralei și cu instalațiile 
prevăzute la aceasta.  

Pentru urmărirea calității apelor freatice se 
efectuează măsurători sistematice în 4 (patru) 
foraje piezometrice amenajate special pentru 
această activitate. 

Pentru extinderea DICA cu al patrulea șir de 
module se vor construi suplimentar încă 2 puțuri 
piezometrice pentru a urmări calitatea și nivelul 
apei din pânza freatică de pe întregul 
amplasament DICA. 

 
Impactul asupra calităţii aerului și climei 
Fasciculele de combustibil ars, transferate 

pentru stocare uscată, sunt în mod normal intacte, 
deoarece procedurile de operare stabilesc faptul 
că fasciculele neintacte vor fi lăsate în bazinul de 
combustibil uzat. Dupa 6 ani de răcire, inventarul 
radiologic al acestor fascicule este de 1000 ori 
mai mic decât atunci când aceste fascicule au fost 
descărcate din reactor. 

Sistemul MACSTOR utilizează o dublă 
confinare a fasciculelor de combustibil ceea ce 
asigură trei bariere foarte eficiente de reținere a 
radionuclizilor gazoși conținuți în combustibilul 
ars: teaca combustibilului, coșul cu combustibil și 
incinta de stocare a modulului de stocare. 

Exploatarea normală a depozitului pentru 
combustibil ars provenit de la CNE Cernavodă nu 
presupune emisii poluante în aer, deci nu va 
exista impact asupra calității factorului de mediu 
aer cauzat de emisii poluante radioactive. 

 
Impactul zgomotelor şi vibraţiilor 
CNE Cernavodă este situată în zonă 
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industrială, iar prin asigurarea zonei de excludere 
aferentă U1 şi U2, existența locuințelor nu este 
admisă la mai puțin de 1000 m. 

Pentru o întreprindere situată în zonă 
industrială, în conformitate cu STAS 10009-88, 
nivelurile presiune sonoră, continuu echivalent, 
ponderat A, vor fi inferioare limitei admisibile de 
65 dB(A). 

Sursele de zgomot pe teritoriul centralei sunt 
situate, în marea lor majoritate, la distanțe de 
minimum 20 m față de limita incintei (gardul care 
mărgineşte teritoriul centralei). Nivelurile de 
zgomot sunt inferioare cu minimum 3 dB(A) limitei 
de 65 dB(A), impusă prin legislație. 

Sursele de zgomot specifice proiectului, de pe 
amplasamentul DICA, sunt reprezentate de 
activitățile de construire a modulelor, iar în timpul 
funcționării de operarea macaralei portal și de 
autotransportorul combustibilului ars.  

În restul timpului, când nu se realizează 
operațiunile de încărcare a modulelor MACSTOR 
sau construcția acestora nu există zgomote 
generate pe amplasament.  

Zgomotul la locurile de muncă nu depășesc 
nivelul de 90 dB(A) care ar putea produce niveluri 
de expunere acustică peste normele admise. 

Privitor la vibrații, având în vedere calitatea 
fundațiilor speciale, nivelurile de vibrații transmise 
se estimează a fi foarte reduse. Având în vedere 
nivelurile reduse de vibrații în perioada de 
exploatare și depărtarea obiectivului față de 
zonele locuite nu se estimează poluarea mediului 
prin vibrații. 

Față de situația actuală nu se estimează o 
creștere a nivelului zgomotului și vibrațiilor, având 
în vedere că activitățile desfășurate sunt similare 
celor din prezent, extinderea DICA și realizarea 
modulelor MACSTOR 400 nu presupun schimbări 
în procesele tehnologice desfășurate în prezent 
pe amplasamentul DICA.   

 
Impactul asupra peisajului şi mediului 

vizual 
În zona amplasamentului peisajul şi mediul 

vizual sunt cele caracteristice platformelor 
industriale, fiind prezente coşuri de dispersie, hale 
de producție şi sedii sociale ale CNE Cernavodă 
(construcții de birouri, ateliere şi laboratoare tip 
parter şi etaj), etc. 

Având în vedere localizarea proiectului în 
incinta CNE Cernavodă, precum și faptul că 
proiectul prevede extinderea unui depozit existent 
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se estimează că proiectul nu va avea impact 
suplimentar asupra peisajului și mediului vizual. 

 
Impactul asupra patrimoniului istoric şi 

cultural  
Având în vedere localizarea proiectului în 

incinta CNE Cernavodă proiectul nu va avea un 
impact asupra patrimoniului istoric şi cultural din 
zonă. 

 

 
Intrări 
(de ex. materii prime, surse de 
energie etc.) 
 

 
Având în vedere natura proiectului, ce 

presupune depozitarea intermediara a 
combustibilului ars provenit de la unitățile nucleare 
U1 si U2, pe amplasament nu se desfasoara un 
proces de producție, astfel termenul de materii 
prime nu este aplicabil extinderii DICA. 

Materialele folosite la construcția modulelor 
MACSTOR 400 sunt: 

 piatră de râu, nisip, lemn – resurse folosite în 
construcție – vor fi asigurate de contractor, nu 
vor fi exploatate de pe amplasamentul 
proiectului 

 solul – terenul pe care se amplasează 
construcția  

 apă, aer – resurse folosite atât în construcție 
cât și în funcționare 
Energia electrică este asigurată din rețelele 

existente pe amplasamentul platformei DICA. 
Pentru extinderea DICA se vor prevedea soluții 
similare de asigurare a alimentării cu energie 
electrică. 

Privitor la combustibilii utilizați, similar etapei 
precedente extinderii depozitului DICA se va folosi 
combustibil Diesel pentru următoarele activități: 

 transportul coșului cu combustibil ars la 
modulele de pe amplasamentul DICA de 
către autotransportor 

 realizarea lucrărilor de construcție/montaj a 
modulelor MACSTOR – utilajele și mijloacele 
de transport implicate în procesul de 
construire a modulelor 

 funcționarea grupului Diesel în cazul în care 
apar întreruperi în alimentarea cu energie 
electrică 
Combustibilul Diesel va fi asigurat de furnizori 

agreaţi de CNE / staţii de distribuţie carburanţi. 
 

 
Ieşiri 
(de ex. cantități și tipuri de: evacuări 
în aer, evacuările în sistemul de apă, 

 
În condiții normale de funcționare a 

amplasamentului DICA nu sunt eliberate în mediu 
materiale radioactive în stare lichidă, gazoasă sau 
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deșeuri solide) 
 

solidă.  
În condiții de exploatare normală a DICA 

extins nu se produc emisii poluante care să 
afecteze apele de suprafață și apele subterane. 

Singurele surse posibile de poluare a 
factorului de mediu apă sunt apele pluviale și 
apele rezultate din spălarea platformei. 

Exploatarea normală a depozitului pentru 
combustibil ars provenit de la CNE Cernavodă nu 
presupune emisii poluante în aer. 

Sistemul MACSTOR utilizează o dublă 
confinare a fasciculelor de combustibil ceea ce 
asigură trei bariere foarte eficiente de reținere a 
radionuclizilor gazosi conținuți în combustibilul 
ars: teaca combustibilului, coșul cu combustibil și 
incinta de stocare a modulului de stocare. 

Privitor la deșeuri, însăși obiectivul DICA 
reprezintă soluția de gestionare a deșeurilor 
radioactive produse de la funcționarea Unităților 1 
și 2 ale CNE Cernavodă prin stocarea 
intermediară a acestor deșeuri. 

Ca urmare a operării DICA referitor la 
deșeurile radioactive, putem face următoarele 
precizări: 

 Deșeuri lichide potențial radioactive - la DICA 
se pot genera deșeuri lichide potențial 
radioactive (provenite de la decontaminarea 
prin spălare a containerului de transfer, 
trailerului) care se gestionează în sistemele 
centralei. 

 Deșeuri gazoase radioactive - Evacuări 
radioactive ar putea apare numai în cazul 
unor evenimente cum ar fi: 

a)   ruperea tecii unui element combustibil 
Daca elementul de combustibil defect 

este deja stocat într-un modul, prezența 
barierelor de confinare (coșul și incinta de 
stocare) împiedică o eventuală eliberare de 
produși radioactivi. 
b)   degajări din coș 

Coșul este sudat și etanșeitatea 
asigurată; până în prezent nu s-au detectat 
degajări din coș la obiectivele CANDU în 
exploatare. Oricum, confinarea este 
asigurată de cealaltă barieră (cilindrul de 
stocare). În consecință, probabilitatea de 
producere a degajărilor gazoase este foarte 
scăzută, unitatea de stocare fiind asigurată 
față de mediul ambiant prin următoarele 
bariere inginerești: 
- coșul de stocare 
- cilindrul de stocare. 
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 Deșeuri solide radioactive -În timpul stocării, 
pentru monitorizarea anuală a cilindrilor de 
stocare se folosește căte un filtru pentru 
reținerea particulelor și unul cu cărbune activ 
pentru reținerea iodului, pentru fiecare cilindru 
de stocare. Aceste filtre, care reprezintă 
numai câțiva cm3 de deșeuri / incintă / an, nu 
vor fi în mod normal contaminate. Având în 
vedere sursa prelevării, sunt considerate 
deșeuri slab-active și sunt tratate conform 
procedurilor CNE Cernavodă. 

De asemenea, în categoria deșeurilor 
solide slab active intrș și materialele utilizate 
în cazul unei eventuale decontaminări a 
containerului de transfer sau modulului de 
stocare. 

 

 
Impactul transfrontier  
(de ex. tipuri, localizări, magnitudini) 

 
Distanța de la depozitul DICA extins de pe 

amplasamentul CNE Cernavodă - pana la granițe 
este de: 

• Peste 36 km față de Bulgaria – distanța 
măsurată în linie dreaptă de la limita 
amplasamentului până la punctul cel mai apropiat 
al graniței 

• Peste 110 km față de Ucraina – distanța 
măsurată în linie dreaptă de la limita 
amplasamentului până la punctul cel mai apropiat 
al graniței 

• Peste 127 km față de Republica Moldova – 
distanță măsurată în linie dreaptă de la limita 
amplasamentului pana la punctul cel mai apropiat 
al graniței 

Privitor la extinderea DICA, modulele 
MACSTOR (atât MACSTOR 200 cât și 
MACSTOR 400) reprezintă în sine construcții 
proiectate pentru a reține în condiții de siguranță 
radiațiile provenite de la combustibilul ars, 
depozitul reprezentând o măsură de gestionare 
corespunzătoare a deșeurilor generate de 
sistemele nucleare. 

Zona de stocare este localizată la o distanță 
suficientă în interiorul zonei de excludere a 
amplasamentului Cernavodă, asigurându-se 
menținerea dozei pentru populație sub valorile 
limita atât pentru funcționarea normală, cât și 
pentru condiții de accident. Zona de stocare este 
prevăzută cu o îngrădire adecvată pentru a 
preveni accesul neautorizat al publicului în 
instalație. 

Având în vedere distanța mare, de peste 36 
km față de graniță, de la zona de stocare până la 
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granițe, în condiții de operare normale, nu există 
pericolul apariției unui impact transfrontieră. 

Deoarece emisiile de aer contaminat nu 
există în timpul operării DICA putem trage 
concluzia că nu există niciun fel de impact asupra 
mediului care să poată fi analizat / calculat pentru 
impactul transfrontier. 
 

 
Măsuri de reducere propuse 
(de ex., dacă se cunosc, măsuri de 
reducere pentru prevenirea, 
atenuarea, minimizarea, 
compensarea efectelor asupra 
mediului) 
 
 

 
Factorul de mediu apă 
Măsurile de evitare și reducere ale impactului 

asupra factorului de mediu apă sunt: 

 de natură constructivă (proiectare /soluții 
tehnice aplicate) și vizează impermeabilizarea 
suprafețelor și colectarea adecvată a apelor de 
pe suprafața DICA și a modulelor MACSTOR, 
respectiv: 

 pe amplasamentul DICA drumurile și 
platformele sunt betonate 

 drumurile și platformele din incinta DICA 
sunt proiectate astfel încât prin pantele 
considerate, apele provenite din precipitații 
să fie evacuate corespunzător spre rigolele 
și canalele colectoare aferente platformei 
DICA 

 restul terenului din amplasamentul DICA – 
spațiile verzi, este amenajat astfel încât să 
rezolve evacuarea apelor provenite din 
precipitații cu pante de scurgere spre 
drumurile adiacente  

 modulele MACSTOR sunt deservite 
perimetral de rigole (1 rigola aferentă 
grupului de module 1, 2; 1 rigola aferentă 
grupului de module 3, 4; și 1 rigola aferentă 
grupului de module 5, 6, 7) precum și de 
rigole între module, toate acoperite cu 
grătare metalice carosabile, rigole ce fac 
legătura cu cămine de colectare ape şi 
cămine de vane, amplasate între module. 
Similar, în urma extinderii amplasamentului 
DICA, modulele MACSTOR vor fi deservite 
perimetral și între module, de rigole 
acoperite cu grătare metalice carosabile 
care vor face legătura cu cămine de 
colectare ape şi cămine de vane. 

 pentru prevenirea pătrunderii apei din 
precipitații prin golul de vizitare în căminul 
de vane, începând de la modulul 2 s-a 
prevăzut bordarea golului cu un cornier 

 la finalizarea realizării fiecărui modul impar, 
până la punerea în funcțiune a modulului 
par pereche, rigola perimetrală este 
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realizată parțial și este închisă către 
secțiunea corespunzătoare neexecutată a 
modulului par 

 căminul colector împreună cu rigola sunt 
capabile să colecteze și să confineze 
volumul maxim de apă, rezultat din 24 ore 
de ploaie cu perioada de revenire de 5 ani, 
de pe platforma aferentă ambelor module 
între care se amplasează. Această măsură 
de protecție asigură un interval de timp 
suficient pentru verificarea apei astfel 
reținute și evacuarea ei în consecință, fără 
a se permite împrăștierea apei eventual 
contaminate 

 în căminul colector s-a instalat un indicator 
de nivel, iar semnalul de alarmă a nivelului 
maxim din cămin (de la a ape meteorice şi 
ape provenite din spălarea platformei) se 
transmite în Camera de Comandă 
Principală (MCR); în total, prin extinderea 
DICA, vor fi necesare un numar de 22 de 
semnalizatoare 

 pentru a impiedica exfiltrațiile din rigole și 
cămin a apelor colectate, eventual 
contaminate radioactiv, acestea sunt 
protejate hidrofug 

 pentru controlul calității și nivelului apei din 
pânza freatică pe platforma aferentă DICA 
s-au amplasat 4 (patru) puțuri forate (puțuri 
piezometrice – P1, P2, P3, P4).  

 odată cu începerea construirii șirului 4 de 
module, se vor executa încă 2 puțuri 
piezometrice care vor asigura controlul 
calității și nivelului apei din pânza freatică 
de pe întreaga platformă DICA extinsă. 

 măsuri aplicate în timpul procesului tehnologic 
de depozitare a combustibilului ars iradiat: 

 în timpul unei campanii de depozitare a 
combustibilului iradiat, vana din căminul de 
vane aferent modulului care se încarcă 
este pe poziţia închis, pentru a se putea 
reţine apele provenite din precipitaţiile 
căzute pe platforma aferentă. 

 din caminul colector se iau probe de apă 
pentru verificarea eventualei contaminări 
radioactive.  

 evacuarea apei se face numai după 
confirmarea prin analiza în laborator că 
apa nu este contaminată radioactiv cu 
radionuclizi artificiali, conform procedurii 
SI-01365-RP06.  

 în cazul în care apa colectată, rezultată din 
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precipitațiile căzute pe platformă, este 
contaminată radioactiv, este încărcată în 
cisterne și transportată la CNE, unde este 
preluată de sistemul de deșeuri radioactive 
lichide. 

 dacă această apă nu este contaminată 
radioactiv, vanele din căminul de vane se 
deschid, iar apa colectată se evacuează 
gravitațional în colectorul de canalizare a 
apelor provenite din precipitațiile căzute pe 
platforma DICA. 

 între campaniile de depozitare, vana se 
pune pe poziţia deschis, numai după 
confirmarea lipsei contaminării platformei. 
 

Factorul de mediu aer  
Exploatarea normală a depozitului pentru 

combustibil ars provenit de la CNE Cernavodă nu 
presupune emisii poluante în aer, deci nu se 
impun măsuri speciale pentru reducerea 
impactului asupra factorului de mediu aer ca 
urmare a emisiilor poluante. 

Privitor la radiații, sistemul MACSTOR 
utilizează o dublă confinare a fasciculelor de 
combustibil ceea ce asigură trei bariere foarte 
eficiente de reținere a radionuclizilor gazoși 
conținuți în combustibilul ars: teaca 
combustibilului, coșul cu combustibil și incinta de 
stocare a modulului de stocare. 

De asemenea DICA este prevăzut cu un 
sistem de prelevare probe, în vederea 
monitorizării stării combustibilului prin prelevare de 
probe de aer din interiorul incintelor și analiza 
filtrelor în laborator. Această monitorizare se face 
la o saptamână după umplerea incintei și apoi 
bianual. 

 
Factorul de mediu sol/subsol 
Măsurile de diminuare a impactului asupra 

solului/subsolului sunt atât de natură constructivă, 
respectiv protejarea solului și subsolului din zona 
amplasamentului prin realizarea de platforme 
betonate, soluțiile de proiectare a modulelor 
MACSTOR, precum și măsuri ce privesc 
operarea: 

 realizarea barierelor de confinare a 
materialelor radioactive (cosul și incinta de 
stocare)  

 protejarea barierelor împotriva degradărilor 

 monitorizarea barierelor de confinare 

 prevenirea avarierii barierelor 

 sistemul de colectare și evacuare controlată a 
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apelor 
De asemenea, măsurile de protecție a 

factorului de mediu apă, precum și măsurile de 
gestionare corespunzătoare a deșeurilor și a 
substanțelor periculoase, asigură protecția 
factorului de mediu sol/subsol. 

 
Factorul de mediu faună și floră 
Conform Studiul preliminar de impact pentru 

depozitul intermediar de combustibil ars – DICA, 
realizat de ICIM București în 2001, în perioada de 
execuție a obiectivului DICA impactul asupra 
mediului este redus și limitat temporal. 
Diminuarea acestuia este posibilă printr-o 
organizare a șantierului judicioasă, în special în 
ceea ce privește alimentarea cu combustibil a 
utilajelor și autovehiculelor, gestionarea 
corespunzătoare a deșeurilor, întreținerea în stare 
bună de funcționare a utilajelor și echipamentelor, 
utilizarea unor echipamente performante din punct 
de vedere a generării noxelor și a zgomotului etc. 

Respectarea proiectului din punct de vedere a 
soluțiilor tehnice de execuție, a calității 
materialelor, precum și a echipării 
corespunzătoare a obiectivului în vederea evitării 
riscului producerii unor efecte nefavorabile asupra 
mediului. 

În perioada de funcționare principalele măsuri 
ce se pot lua pentru a minimiza impactul 
modulelor de stocare asupra mediului sunt: 

 integritatea structurală a modulelor de stocare 

 protecția biologică 

 implementarea unui sistem de confinare de 
înaltă calitate  

 distanța suficient de mare de la locul de 
stocare față de limita zonei de excludere. 

 
Factorul de mediu populație (mediu social 

și economic), sănătate umană  
Extinderea DICA reprezinta în sine o măsură 

de gestionare corespunzătoare a deșeurilor 
generate de sistemele nucleare – combustibilul 
ars radioactiv. 

Protecția la radiații a personalului de 
exploatare și a populației sunt prevăzute pentru 
extinderea DICA în conformitate cu principiile și 
cerințele generale aplicabile tuturor instalațiilor 
nucleare. 

Zona de stocare este localizată la o distanță 
suficientă în interiorul zonei de excludere a 
amplasamentului Cernavodă, asigurându-se 
menținerea dozei pentru populație sub valorile 
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limită atât pentru funcționarea normală, cât și 
pentru condiții de accident. Zona de stocare este 
prevăzută cu o îngrădire adecvată pentru a 
preveni accesul neautorizat al publicului în 
instalație. 

Încă din etapa de proiectare, DICA este 
proiectat astfel încât expunerea la radiații să fie 
menținută cât mai mică posibil de atins în mod 
rezonabil (respectând principiul ALARA). Astfel 
sunt prevăzute următoarele măsuri de protecție 
împotriva radiațiilor provenite de la DICA: 

 ecranarea radiațiilor (gamma și neutroni) 
pentru reducerea expunerii personalului în 
timpul operării normale a DICA 

 organizarea căilor de circulație și controlul 
accesului în zonă 

 confinarea combustibilului 

 reducerea la minim a necesarului de 
decontaminare prin utilizarea de materiale și 
sisteme adecvate 

 monitorizarea radiațiilor. 
Ecranarea față de radiațiile gamma și 

neutroni a operatorilor se realizează prin măsuri 
constructive și de operare, respectiv: 

 proiectarea pereților și planșeului modulelor 
de stocare (atât MACSTOR 200 cât și 
MACSTOR 400) precum și a dopului de 
ecranare definitivă astfel încât să reducă 
debitul dozei de radiații până la limita 
acceptabilă; 

 prevederea unui labirint din beton al 
modulelor de stocare (atât la MACSTOR 200 
cât și la MACSTOR 400) astfel încât să 
prevină iradierea primară sau secundară la 
exteriorul acestuia. Labirintul asigura 
grosimea nominală a peretelui monolit de 
beton pe orice direcție 

 prevederea unui inel de protecție din plumb 
(atât la MACSTOR 200 cât și la MACSTOR 
400) pentru asigurarea ecranării operatorului 
aflat pe modul pe durata operațiilor de 
încărcare a modulelor 

 asigurarea unei distanțe minime între 
operator și incinta de stocare în curs de 
umplere, pe durata în care aceasta este 
descoperită 

 tehnologia de umplere în ansamblul ei 
În timpul încărcării modulelor pentru a preveni 

raspândirea eventualei contaminări, au fost 
prevăzute o serie de măsuri: 

 executarea operației de transfer a 
combustibilului ars la DICA numai pe timpul 
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zilei și în condiții meteo favorabile; 

 verificarea, după fiecare încărcare, a zonei de 
contact dintre containerul de transfer și 
cilindrul de stocare; 

 decontaminarea conform procedurilor 
centralei; 

 izolarea sistemului de drenaj al platformei de 
stocare. 
Confinarea combustibilului este asigurată de 

barierele tehnologice (coșul de stocare sudat și 
incinta de stocare a modulelor) care au rolul de a 
izola materialul radioactiv față de mediul 
înconjurător. 

În situații de contaminări accidentale, se vor 
aplica, după caz, procedurile centralei pentru 
“rubber area” sau “rubber change area” 

Accesul personalului de exploatare la DICA 
este controlat, realizându-se prin clădirea corpului 
de pază, asigurând limitarea accesului de 
amplasamentul DICA. 

Accesul pe modulele MACSTOR se face pe 
scara de acces amplasată pe latura mică a 
modulelor pentru a nu interfera cu gurile de 
intrare/ ieșire a aerului de răcire. 

 
 

Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare 
a impactului asupra peisajului  

Nu sunt necesare măsuri de evitare, reducere 
sau ameliorare a impactului asupra peisajului 
deoarece proiectul este amplasat în cadrul incintei 
CNE Cernavodă, în care peisajul general este 
unul industrial, pe amplasament fiind prezente 
coşuri de dispersie, hale de producţie şi sedii 
sociale ale CNE Cernavodă (construcţii de birouri, 
ateliere şi laboratoare tip parter şi etaj), etc. 
 

Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare 
a impactului asupra patrimoniului istoric și 
cultural  

Nu sunt necesare măsuri de evitare, reducere 
sau ameliorare a impactului asupra patrimoniului 
istoric și cultural deoarece proiectul este amplasat 
în cadrul incintei CNE Cernavodă. 

Mai mult, în jurul fiecărei unităţi nucleare sunt 
instituite: 

 o zonă de excludere cu raza de 1 km – în 
care nu sunt admise alte activităţi decât cele 
desfăşurate în cadrul CNE Cernavodă,  

 o zonă cu populaţie redusă – cu raza de la 1 
până la 2 km faţă de obiectivul nuclear 

astfel, ținând cont de restricțiile deja existente 
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proiectul nu poate avea impact asupra 
patrimoniului istoric și cultural, în condițiile operării 
la parametrii proiectați. 
 

Măsuri pentru diminuarea zgomotelor și 
vibrațiilor  

Dacă se vor constata situații locale de 
depășiri ale nivelului de zgomot și vibrații în urma 
unor investigații specifice, se va acționa prin 
măsuri specifice de reducere:  

 diminuarea nivelurilor de zgomot și vibrații la 
surse 

 ecranări ale zgomotului 

 tratamente antivibratile 

 diminuări la receptor ale nivelurilor de zgomot 
și vibrații prin folosirea echipamentelor de 
protecție individuală a lucrătorilor. 

 
Măsuri de diminuare a impactului datorat 

deşeurilor generate pe durata funcţionării 
Măsurile ce trebuie avute în vedere pentru 

diminuarea impactului asociat generării deşeurilor 
generate pe durata de funcționare sunt: 

 Implementarea sistemului existent şi 
funcţional deja în CNE Cernavodă la tratarea, 
clasificarea şi monitorizarea deşeurilor, 
precum şi a procedurilor de optimizare a 
proceselor potențial generatoare de deşeuri. 

 Gestionarea deşeurilor industriale 
neradioactive şi a celor menajere conform 
procedurilor aprobate în CNE Cernavodă, a 
Autorizației de Mediu a şi a actelor normative 
în vigoare. 

 Monitorizarea continuă a generării deşeurilor 
şi a modului lor de gestionare. 
Privitor la modul de gospodărire a deșeurilor 

slab radioactive rezultate ca urmare a operării 
DICA, putem face următoarele precizări: 

 Deșeuri lichide radioactive – la DICA se pot 
genera deșeuri lichide potențial radioactive 
care se gestionează în sistemele centralei 

 Deșeuri gazoase radioactive – în cazul apariției 
de evacuări radioactive numai în cazul unor 
evenimente cum ar fi: 
a)  ruperea tecii unui element combustibil – 

prezența barierelor de confinare (coșul și 
incinta de stocare) impiedică o eventuală 
eliberare de produși radioactivi, dacă 
elementul de combustibil defect este deja 
stocat într-un modul. 

b) degajări din coș – etanșeitatea este 
asigurată constructiv prin sudare, iar 
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confinarea este asigurată de cealalta 
barieră (cilindrul de stocare). În consecință, 
probabilitatea de producere a degajărilor 
gazoase este foarte scăzută, unitatea de 
stocare fiind asigurată față de mediul 
ambiant prin următoarele bariere 
inginerești: 

-  cosul de stocare; 
-  cilindrul de stocare. 

 Deșeuri solide radioactive – deșeurile 
radioactive solide care rezultă în cadrul 
procesului de pregătire a containerului de 
transfer în vederea amplasării lui pe 
autotransportor, precum și în urma unei 
eventuale decontaminări a containerului de 
transfer sau a modulului de stocare, se 
colectează într-un container de tip A. Pentru 
transportarea containerului cu deșeuri înapoi la 
Unitatea 1, respectiv la Unitatea 2, se vor 
respecta prevederile procedurii specifice. 
Tratarea acestor deșeuri este identică cu 
tratarea celorlalte deșeuri solide slab active 
rezultate din funcționarea centralei. 

 

 
Informații / comentarii suplimentare 
 

 
Obiectivul analizat este situat pe platforma 

CNE Cernavodă, în afara ariilor naturale protejate 
de interes național și comunitar.  

În vecinătatea proiectului sunt localizate situri 
Natura 2000, monumente ale naturii, rezervații 
naturale și localități. 

Pe raza de 15 km față de CNE Cernavodă se 
regăsesc următoarele arii naturale protejate de 
interes comunitar și național: 

 ROSPA0039 Dunăre – Ostroave (cca.1,8 km 
pana la CNE) 

 ROSCI0022 Canaralele Dunării (cca. 2,2 km 
până la CNE) 

 Locul fosilifer Cernavodă (cca. 2,6 km pana la 
CNE) 

 Situl Fosilifer Movila Banului (cca. 8,6 km 
pana la CNE) 

 ROSPA0012 Brațul Borcea (cca. 10,06 km 
pana la CNE) 

 ROSPA0002 Allah Bair - Capidava (cca. 10,3 
km pana la CNE) 

 ROSPA0001 Aliman - Adamclisi (cca. 11,5 
km pana la CNE) 

 ROSCI0353 Peștera – Deleni (cca. 13,4 km 
pana la CNE) 
 
Astfel, în vecinătatea CNE Cernavodă, pe o 
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rază de 15 km, există:  

 6 arii naturale protejate de interes comunitar 
dintre care 2 situri de importanță comunitară  

 4 arii de protecție specială avifaunistică  

 2 arii naturale protejate de interes național 
(două monumente ale naturii) 

 
Localizarea platformei CNE Cernavodă fata de ariile naturale 

protejate de interes national si comunitar 
 
 

            (iv) Dezvoltator: 

 
Nume, adresa, numere de telefon și 
fax  

 

Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. 
(SNN SA):  

 Bucuresti, Sector 1, Strada Polona nr. 65 

 Tel: +4021.203.8200 

 Fax: +4021.316.9400 

 Pagina Web: www.nuclearelectrica.ro 

 E-mail: office@nuclearelectrica.ro 
 

Sucursala CNE Cernavodă:  

 Judeţul Constanţa, oraş Cernavodă, Str. 
Megidiei nr.2 

 Tel: +40241.801.001 

 Fax: +40241.239.266 

 Pagina Web: www.cne.ro 

 E-mail: mciorciog@cne.ro 
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            (v) Documentația EIM 

Este documentația EIM inclusă în 
notificare? 
(de ex. Raportul EIM - RIM sau EIS)  

 
Acestei notificări îi este ataşată documentaţia 
privind evaluarea impactului în context 
transfrontier elaborată conform cerinţelor anexei 2  
a Convenţiei de la  Espoo. În această 
documentaţie sunt descrise scopul activităţii, 
principalele obiective, impactul asupra factorilor 
de mediu, inclusiv în context transfrontier, 
măsurile propuse pentru reducerea / eliminarea 
impactului asupra fiecărui factor de mediu posibil 
afectat                            

 
În cazul în care nu este inclus / este 
parțial inclus, descrierea 
documentației suplimentare care 
urmează să fie transmisă și data 
(datele) (aproximative), când 
documentația va fi disponibilă 

 
Raportul privind Impactul asupra Mediului și 
Studiul de Evaluare Adecvată vor fi întocmite  în 
conformitate cu procedurile legale. 
 

La data întocmirii prezentei notificări, nu poate fi 
estimată data la care vor fi disponibile. 

 
Informații / comentarii suplimentare 
 

 
Informaţii suplimentare sunt furnizate în 
documentaţia privind evaluarea impactului în 
context transfrontier (ataşată). 

            2. PUNCTE DE CONTACT 

(i) Punct de contact pentru Partea sau Părțile posibil afectate: 

Autoritatea responsabilă pentru 
coordonarea activităților în legatură 
cu EIM (se referă la Decizia I / 3, 
anexă): 
Nume, adresă, numere de telefon și 
fax 

Ministerul Mediului și Apei, Bulgaria 
 
Bld. Maria Louiza nr. 22, Sofia, 1000 

Tel: +359 02 940 61 94 

Fax: +359 02 986 25 33 

e-mail: minister@moew.government.bg 

Lista părților afectate cărora le este 
trimisă notificarea  

Bulgaria 

(ii) Puncte de contact pentru partea de origine 

Autoritatea responsabilă pentru 
coordonarea activităților în legătură 
cu EIA (se referă la Decizia I / 3, 
anexă): 
Nume, adresă, numere de telefon și 
fax 

Ministerul Mediului 
 

Bld. Libertatii nr. 12, Sector 5, București, 040129 

Tel: 004 021 408 9523 

Fax: 004 021 316 0421 

e-mail: cabinet.ministru@mmediu.ro 
 

Autoritatea care ia decizia, dacă este 
diferită de autoritatea responsabilă 
pentru activitățile de coordonare 

- 
 
 



 32 

referitoare la EIM 
Nume, adresă, numere de telefon și 
fax 

 
 
 

            3. INFORMAȚII PRIVIND PROCESUL  EIM ÎN ȚARA ÎN CARE SE AFLĂ 

ACTIVITATEA PROPUSĂ 

(i) Informații privind procesul EIM care se va aplica pentru activitatea propusă 

Calendar: Durata: aproximativ 10 luni 
 

Oportunități de implicare în procesul 
EIM pentru partea / părțile afectate 

Partea afectată poate participa la luarea deciziilor 
în cadrul procedurii după cum urmează:  
 
- În urma notificării și transmiterii documentației 
atașate acesteia partea afectată poate lua 
decizia de a participa la luarea deciziei în 
procedura de evaluare a impactului și poate 
transmite comentarii și observații care vor fi luate 
în considerare în documentația EIA; 
 
- După primirea documentației EIA, partea 
afectată este invitată să transmită 
comentarii/opinii la documentație; 
  
Dacă este necesar, ulterior se va face 
consultarea autorităților părții afectate, în 
conformitate cu prevederile art. 5 din Convenția 
Espoo. 

 

Oportunități  pentru partea / părțile 
afectate să revizuiască și să 
comenteze cu privire la notificare și 
la documentația EIM 

 

Se așteaptă comentarii la notificare și memoriul 
de prezentare, dacă Bulgaria decide să participe 
la procedura EIA. 
 
 

Natura și durata deciziei posibile: Decizia care ar putea fi luată este de emitere a 
acordului de mediu și ulterior a aprobării de 
dezvoltare pentru acest proiect. 
 

Procesul de aprobare al activității 
propuse 

Proiectul va fi realizat în baza aprobării de 
dezvoltare numai după emiterea acordului de 
mediu de către autoritatea competentă privind 
protecția mediului. 
 

Informații / comentarii suplimentare 
 

-  

            4. INFORMAȚII PRIVIND PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN 

ȚARA DE ORIGINE 

Proceduri de participare publică 
 

Conform prevederilor legislației din România, 
publicul interest poate participa la luarea deciziei 
în cadrul procedurii EIA după cum urmează: 
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- are la dispoziție minim 30 de zile pentru a 
transmite observații /comentarii la documentația 
EIA în etapele procedurale; 
 
- în cadrul dezbaterii publice organizată după 
transmiterea raportului privind impactul asupra 
mediului; publicul interest are acces la 
documentația EIA și poate formula 
comentarii/observații la aceasta înainte și în timpul 
dezbaterii publice. 
 

Startul estimat și durata  consultării 
publice 

În conformitate cu prevederile legislației din 
România, publicul are la dispoziție minim 60 de 
zile pentru a transmite comentarii/observații la 
documentația EIA în etapele procedurale. 
 

Informații / comentarii suplimentare 
 

Persoane de contact din cadrul Ministerului 
Mediului – Direcția Generală Evaluare Impact și 
Controlul Poluării  
 
Mihaela MĂCELARU, punct focal Convenția 
Espoo  
e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro 
 
Anca – Maria APREUTESEI, consilier superior 
e-mail: anca.apreutesei@mmediu.ro 
 
tel.: 004 021 408 9588 
fax: 004 021 316 0421 

            5. DATA LIMITĂ DE RĂSPUNS 

Data 30 zile de la primirea notificării 

 

mailto:mihaela.macelaru@mmediu.ro
mailto:anca.apreutesei@mmediu.ro

