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Cernavoda – Instalație de 
Detritiere 

 
Țara: ROMANIA 
 
Numărul proiectului: 51570 
 
Sectorul de activitate: Energie 

Tip: Sectorul de Stat 
 
Categoria de mediu: A 
 
Data aprobării: 15 decembrie 2021 
 
Stadiu: Concept Revizuit 

Data comunicării Rezumatului Executiv al Proiectului in limba engleză (PSD):               
8 octombrie 2021                         
 

Descrierea proiectului 

Împrumut senior negarantat de până la 150 milioane EUR către S.N. Nuclearelectrica 
S.A. pentru finanțarea construcției unei instalații de detritiere (Proiectul). 

Obiectivele proiectului 

Nuclearelectrica operează două unități CANDU (Canada Deuterium Uranium) la 
centrala sa de la Cernavoda (Cernavoda NPP): Unitatea 1 pusă în funcțiune în 1996 și 
Unitatea 2 pusă în funcțiune în 2007. Reactoarele de tip CANDU, dintre care acestea 
sunt singurele instalate în Europa, utilizează apă grea (oxid de deuteriu) ca moderator 
și agent de răcire. De-a lungul timpului, izotopul de hidrogen radioactiv tritiu se 
acumulează în apa grea. 

Până acum Cernavoda NPP a acumulat volume mari de astfel de apă radioactivă, 
tritiată, în reactoarele sale. Îndepărtarea tritiului și plasarea acestuia într-un depozit 
sigur și pe termen lung este o parte esențială din procesul de dezafectare. Alternativa 
este depozitarea volumelor mari de apă cu indice radioactiv ridicat în rezervoare pe o 
perioada de mai multe decenii. Acest lucru ar fi foarte costisitor și ar implica potențiale 
riscuri de mediu. 
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Proiectul presupune construcția unei instalații de eliminare a tritiului (TRF) la CNE 
Cernavodă si va extrage tritiul din apa grea. Procesul va genera apă grea stabilă, non-
radioactivă și un volum foarte mic de tritiu concentrat. Tritiul concentrat poate fi apoi 
depozitat mai ușor pentru a asigura reținerea acestuia în conformitate cu 
reglementările de securitate nucleară aplicabile. În plus, apa grea procesată poate fi 
refolosită ca moderator și agent de răcire, economisind energie pentru producerea de 
apă grea nouă. 

Proiectul se va concentra pe minimizarea riscurilor asupra mediului. Aceasta implică 
următoarele: i) gestionarea deșeurilor radioactive prin reducerea cantității de material 
radioactiv și evitarea pericolelor de depozitare a acestora în containere mari la centrala 
de la Cernavoda; ii) îmbunătățirea siguranței operaționale prin reducerea expunerii la 
radiații pentru personalul care lucrează în fabrica; și iii) asigurarea respectării 
reglementărilor aplicabile. 

Impactul de tranziție 

ETI 60 

Verde: 

1) Îmbunătățirea standardelor de sănătate și siguranță: Proiectul va avea ca rezultat o 
gestionare mai sigură a moderatorului și lichidului de răcire contaminate radioactiv prin 
reducerea cantității de material radioactiv, evitând pericolele transportării acestuia pe 
distanțe mari și depozitării în rezervoare mari. Ca urmare, expunerea personalului la 
radiații va fi redusă și siguranța operațională a instalației îmbunătățită. 

2) Economii de apă: Procesul de eliminare a tritiului va permite reciclarea apei grele 
tratate. Nuclearelectrica cumpără în medie 10 tone de apă grea nouă pe an, care va fi 
economisită prin utilizarea instalației. 

3) Economii de consum de energie: consumul de energie estimat în procesul de 
eliminare a tritiului este de aproximativ 5% din consumul de energie pentru productia 
unei cantități echivalente de apă grea nouă. 

Informații despre client 

NUCLEARELECTRICA SA 

Nuclearelectrica este compania de stat din România care operează centrala nucleară 
Cernavoda de 1.412 MW. Compania este listată la Bursa de Valori București, iar 82,5% 
din acțiunile sale sunt deținute de Guvernul României prin intermediul Ministerului 
Energiei. 
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Finanțarea BERD 
 

RON 150.000.000.00 
 
 

Costul total al proiectului 

 

RON 190.000.000.00 

Adiționalitate 

Structura de finanțare - Sectorul public: investiția BERD este necesara pentru a reduce 
deficitul de finanțare. În același timp, BERD nu exclude alte surse, cum ar fi instituții 
financiare internaționale (IFI), guvern, bănci comerciale și / sau le completează. 
 
Stabilirea standardelor: sprijin oferit proiectelor și clienților pentru atingerea unor 
standarde mai ridicate: clientul caută / folosește expertiza BERD cu privire la standarde 
de mediu mai înalte, superioare standardelor pietei, prin Planul de acțiune de mediu și 
social (ESAP), Planul de implicare a părților interesate (SEP) și Planul de management și 
monitorizare de mediu și social (ESMMP) elaborate în consultare cu BERD. În plus, 
clientul caută / folosește expertiza BERD pentru cele mai bune standarde 
internaționale in materie de achiziții. Toate achizițiile pentru proiect vor respecta 
politicile și regulile de achiziții ale Băncii ceea ce va conduce la  îmbunătățiri ale 
practicilor de achiziții ale companiei. 

Sumar de Mediu şi Social 

Clasificat A (ESP 2014). Proiectul consta in constructia unei instalatii de detritiere 
implementate ca parte a programului general de îmbunătățire a siguranței la o centrală 
nucleară existentă din România și nu prevede extinderea capacității sau prelungirea 
duratei de viață. Proiectul face obiectul unei evaluari cuprinzătoare a impactului social 
şi de mediu (Environmental Social Impact Assessment/ESIA) la nivel național, care 
include aspecte cumulative asociate instalației existente, în conformitate cu cerințele 
UE și consultările publice, inclusiv în contextul transfrontalier. Pachetul complet ESIA 
a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele ESP ale BERD și publicat atât pe site-ul 
clientului cât și pe site-ul ESIA BERD. Un consultant independent a fost angajat pentru 
a face analiza ESDD a proiectului, în special: revizuirea auditului ESIA, E&S și al 
siguranței nucleare și radiațiilor instalațiilor existente, a sistemelor de management E&S 
și pregătirea pachetului de informare suplimentar. Zonele de impact major asociate 
proiectului includ sănătatea și siguranța construcțiilor, materialele și deșeurile 
periculoase, expunerea lucrătorilor la contacte nocive, impactul comunității și 
implicarea părților interesate. Pachetul de informare ESIA include un rezumat non-
tehnic (NTS) de sine stătător și documentație suplimentară privind instalația de tratare 
a deșeurilor radioactive, plus întregul ESIA, așa cum este cerut de autoritățile de 
reglementare pentru întreaga instalație, pentru a evidenția impactul cumulativ. Ca parte 
a pregătirii proiectului, un plan de acțiune de mediu și social (ESAP), un rezumat non-
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tehnic, un plan de implicare a părților interesate (SEP) și un plan de management și 
monitorizare de mediu și social (ESMMP) au fost redactate și publicate pe site-ul 
Nuclearelectrica. 

Acest rezumat executiv al proiectului va fi actualizat la finalizarea ESDD. 

Pachetul complet ESIA este disponibil la următoarele adrese: 
https://www.nuclearelectrica.ro/ctrf/ 

Datele de contact ale clientului 

Amuza Melania Simona 
melania.amuza@nuclearelectrica.ro 
+ 40 21 203 82 77 
https://www.nuclearelectrica.ro/ 
Bucuresti 010494 Sector 1 Str. Polona nr.65 CP 22-102 

Ultima actualizare PSD 

8 octombrie 2021 
 

Material conex 

Evaluarea Impactului Social și de Mediu 

Publicat: 12.08.2021 

Despre tranziție 

Mai multe informații referitoare la abordarea BERD de măsurare a impactului de 

tranziție gasiti aici. 

Oportunități de afaceri 

Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați clientul. 

Pentru oportunități de afaceri cu BERD (care nu au legatura cu achizițiile) contactați: 

Tel: +44 20 7338 7168 

E-mail: projectenquiries@ebrd.com  

Pentru proiecte de tip public-privat, vizitați EBRD Procurement: 

Tel: +44 20 7338 6794 

E-mail: procurement@ebrd.com  

 

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/cernavoda-tritium-removal-facility.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html
mailto:procurement@ebrd.com
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Informaţii generale 

Solicitări de informații referitoare la proiectele BERD – EBRD Enquiries form.  

Politica de Mediu şi Socială (ESP) 

ESP și Cerințele asociate de performanță (PR) stabilesc modalitățile prin care BERD își 

pune în aplicare angajamentul de a promova „o dezvoltare durabilă și ecologică”. ESP și 

PR includ prevederi specifice pentru respectarea de către clienți a prevederilor 

legislației naționale aplicabile privind informarea publică și consultarea, precum și 

stabilirea unui mecanism de reclamații pentru a primi și a facilita soluționarea 

nemulțumirilor părților interesate, în special cu privire la mediu și performanța socială 

a clientului și a proiectului. Proporțional cu natura și amploarea riscurilor și impactului 

social și de mediu ale unui proiect, BERD solicită clienților săi să dezvăluie informații 

suplimentare, după caz, despre riscurile și impactul asociat proiectelor sau să 

organizeze consultări relevante cu părțile interesate și să răspundă la feedback-ul 

acestora. 

Mai multe informații despre practicile BERD în acest sens sunt prezentate în ESP. 

Integritate si Conformitate 

 

Departamentul BERD de Conformitate (OCCO) promovează buna guvernare și asigură 

aplicarea celor mai înalte standarde de integritate tuturor activităților Băncii, în acord 

cu bunele practici internaționale. Evaluarea due diligence pe integritate este efectuată 

pentru toți clienții Băncii, pentru a se asigura că proiectele nu prezintă  riscuri 

inacceptabile de integritate sau de reputație pentru Bancă. Banca consideră că 

identificarea și soluționarea problemelor în etapele de aprobare a evaluării proiectului 

este cel mai eficient mijloc de a asigura integritatea tranzacțiilor. OCCO joacă un rol 

cheie în aceste eforturi de protecție și, de asemenea, ajută la monitorizarea riscurilor 

de integritate în proiectele post-investiții. 

OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, 

corupție și conduită necorespunzătoare în cadrul proiectelor finanțate de BERD. 

Oricine, atât în cadrul Băncii, cât și în afara acesteia, care suspectează fraudă sau 

corupție, trebuie să transmită un raport scris Directorului de Conformitate prin e-mail 

la adresa compliance@ebrd.com. Toate problemele raportate vor fi rezolvate de către 

OCCO pentru follow-up. Toate raportările, inclusiv cele anonime, vor fi examinate. 

Raportările pot fi făcute în orice limbă a Băncii sau a țărilor de operare ale acesteia. 

Informațiile trebuie furnizate cu bună credință. 

Politica de Acces la Informaţii (AIP) 

AIP stabilește modul în care BERD dezvăluie informații și se consultă cu părțile 

interesate pentru a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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politicilor și operațiunilor sale după intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2020. Vă rugăm să 

accesați pagina privind Access to Information Policy pentru a afla ce informații sunt 

disponibile pe site-ul BERD. 

Pot fi transmise solicitări specifice utilizând EBRD Enquiries form.  

Mecanismul Independent de Contestații pentru Proiecte 
(IPAM) 

Dacă eforturile de a aborda preocupările legate de mediu, aspectele sociale sau 

dezvăluirile publice cu Clientul sau Banca nu au succes (de exemplu, prin mecanismul 

de soluționare a reclamațiilor din cadrul proiectului Clientului sau prin colaborarea 

directă cu conducerea Băncii), persoanele fizice și organizațiile pot incerca să 

soluționeze problemele prin intermediul Mecanismului Independent de Contestațtii 

pentru Proiecte (IPAM). 

IPAM analizează în mod independent problemele legate de proiect despre care se crede 

că au cauzat (sau ar putea cauza) prejudicii. Scopul mecanismului este: să susțină 

dialogul între părțile interesate ale proiectului pentru a rezolva problemele de mediu, 

sociale și de dezvăluire publică; să stabilească dacă Banca a respectat Politica de Mediu 

și Socială sau prevederile specifice proiectului din Politica de Acces la Informații; și, 

dacă este cazul, pentru a aborda orice neconformitate existentă cu aceste politici, 

prevenind admiterea pe viitor a neconformităților de către Bancă. 

Vă rugăm să vizitați pagina noastră web privind Mecanismul Independent de 

Contestatii pentru Proiecte pentru a afla cum să depuneti o plângere prin intermediul 

formularului online confidential, prin e-mail, poștă sau telefon. Suntem disponibili 

pentru a discuta ingrijorarile dvs. și pentru a răspunde la orice întrebări pe care le aveți 

cu privire la depunerea sau examinarea plângerilor, in conformitate cu Politica și Ghidul 

de Responsabilitate al Proiectului. Identitatea solicitantului poate fi păstrată 

confidențială la cerere. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

