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DESTINAŢIE

2010

2011

2012

2013

*Dezafectare reactor nuclear VVR-S, repatriere
combustibil uzat EK-10 si modernizare instalatii
Statie de Tratare a Deseurilor Radioactive din
cadrul INCD pentru Fizica si Inginerie Nucleara
"Horia Hulubei"

9 467 081

24 646 000

45 500 000

43 100 000

TOTAL GENERAL

Cf. HG nr.
898/2009
Buget de stat

9 467 081

24 646 000

45 500 000

43 100 000

*Reactorul nuclear (RN) VVR-S, din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" IFIN-HH, este un obiectiv
nuclear de cercetare şi producţie radioizotopi de concepţie sovietică, care a utilizat combustibil nuclear sovietic şi care a fost primul reactor din sud-estul Europei pus în
funcţiune în 1957.
Dezafectarea RN VVR-S este o lucrare complexă şi în acelaşi timp de pionierat în România, constituind oportunitatea reglării şi armonizării europene a mecanismelor
instituţionale, legislative şi operaţionale înfiinţate în ultimii ani, precum şi constituirea unei echipe cu abilităţi şi competenţe în derularea unor astfel de activităţi la nivel
european.
Dezafectarea are ca principale obiective protejarea personalului, a populatiei si a mediului de pericolele radiologice si neradiologice rezultate din oprirea unei instalatii nucleare,
precum si limitarea efectelor posibile asupra generatiilor viitoare. De aici rezulta gestionarea adecvata a pericolelor potentiale, respectiv gestionarea deseurilor radioactive.
In acest context, pe langa investitia de baza (dezafectarea reactorului nuclear) se are in vedere si modernizarea statiei de tratare deseuri radioactive (STDR) pentru tratarea si
conditionarea deseurilor rezultate precum si modernizarea depozitului national de deseuri radioactive (DNDR) pentru crearea conditiilor optime de depozitare in siguranta a
deseurilor rezultate urmare a dezafectarii.
Pentru demontarea, decontaminarea si demolarea echipamentelor si structurilor active inca, vor fi necesare tehnologii si proceduri avansate de decontaminare si dezafectare, de
tratare, confinare si depozitare a inventarului radioactiv in conditii de securitate nucleara, de protectie, monitorare si supraveghere radiologica a personalului, populatiei si
mediului.
Perioada de timp necesara dezafectarii depinde de tipul instalatiei, de materialul radioactiv, de optiunea de dezafectare aleasa si de tehnicile de dezafectare utilizate. Aceasta
perioada poate dura de la cateva saptamani (pentru laboratoare) pana la zeci de ani pentru instalatiile complexe (reactori de cercetare, centrale nucleare, statii de tratare, etc).
Pentru reactorul nuclear VVR-S, durata estimata pentru dezafectare la stadiul de “green field” este 2004-2019.
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