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CAPITOLUL I

CAPITOLUL III
CERIN E DE AUTORIZARE PENTRU
DEZAFECTARE

CONSIDERA II GENERALE

Art.1. - În conformitate cu prevederile art.5 alin. (1) din
Legea 111/1996 republicat , Comisia Na ional pentru
Controlul Activit ilor Nucleare denumit în continuare
CNCAN emite prezentele Norme de Dezafectare a
Obiectivelor i Instala iilor Nucleare.

Art.7. - Începând cu data public rii prezentelor
Norme în Buletinul Oficial al României, Planul de
Dezafectare devine parte componenta obligatorie a
documenta iei
de
autorizare
a
oric rui
obiectiv/instala ie nuclear prev zut în art.3.

Art.2. - Termenii i expresiile utilizate în prezentele
Norme sunt definite în Anexa nr.1.

Art.8. - Titularul de autoriza ie, denumit în continuare
titular, are obliga ia de a întocmi
Planul de
Dezafectare, în conformitate cu cerin ele din Anexa
nr.3.

Art.3. - Prezentele Norme se aplic dezafect rii
urm toarelor tipuri de obiective i instala ii nucleare:
a) rectori nucleari de cercetare;
b) ansambluri subcritice;
c) sta ii de tratare de euri radioactive;
d) depozite intermediare de combustibil nuclear ars.
e) depozite intermediare de de euri radioactive.

Art.9. - Pentru obiectivele/instala iile nucleare care
sunt în faza de proiectare, construc ie, operare, titularul
va întocmi i va transmite Planul de Dezafectare c tre
CNCAN, spre evaluare i aprobare, în termen de
maxim 3 ani de la data public rii prezentelor Norme.

Art.4. - Prezentele Norme stabilesc condi iile i
etapele necesare dezafect rii obiectivelor i instala iilor
nucleare, prev zute în art.3, cu scopul eliber rii de sub
regimul de autorizare.

Art.10. - Pentru obiectivele/ instala iile nucleare care
sunt oprite i se afl în conservare, sau la sfâr itul
duratei de viata, titularul are obliga ia de a transmite
c tre CNCAN, spre evaluare i aprobare Planul de
Dezafectare în termen de 6 luni de la publicarea
prezentelor Norme.

Art.5. - Prezentele Norme nu se aplic dezafect rii
centralelor nuclearo-electrice.
CAPITOLUL II
ETAPELE PROCESULUI DE DEZAFECTARE
Art.6. - Pentru obiectivele i instala iile nucleare
prev zute în art.3, etapele procesului de dezafectare
sunt, dup caz:
(1) Întocmirea i aprobarea planului de dezafectare;
(2) Emiterea deciziei de oprire definitiv
a
obiectivului/instala iei nucleare;
(3) Ob inerea
autoriza iei
de
evacuare
a
combustibilului nuclear din cl direa obiectivului
nuclear;
(4) Evacuarea
combustibilului
din
cl direa
obiectivului nuclear;
(5) Întocmirea
i transmiterea la CNCAN a
documenta iei de autorizare, conform Anexei
nr.2;
(6) Ob inerea autoriza iei de dezafectare
(7) Implementarea activit ilor de dezafectare în
conformitate cu Autoriza ia de dezafectare;
(8) Întocmirea Raportului Final de Dezafectare, la
finalizarea lucr rilor de dezafectare,
în
conformitate cu prevederile Anexei nr.4;
(9) Întocmirea Raportului Final de Evaluare
Radiologic , în conformitate cu cerin ele din
Anexa nr.5;
(10) Solicitarea
c tre
CNCAN
i
ob inerea
Certificatului de îndeplinire a condi iilor de
eliberare de sub regimul de autorizare, în
conformitate cu cerin ele din Anexa nr.7.

Art.11. - Titularul va actualiza i va transmite la
CNCAN, la interval de 5 ani, Planul de Dezafectare
revizuit.
Art.12. - Titularul va întocmi Raportul Final de
Securitate, denumit în continuare RFS, privind
depozitarea
combustibilului
nuclear
inclusiv
solu ionarea depozitarii combustibilului pe termen lung,
ca documenta ie suport pentru planul de dezafectare,
în conformitate cu Anexa nr.8.
Art.13. - Titularul va întocmi Programul de
supraveghere radiologic
pentru procesul de
dezafectare, ca documenta ie suport pentru planul de
dezafectare.
Art.14. - Titularul va întocmi Manualul de Asigurarea
Calit ii pentru dezafectare, în conformitate cu Normele
de Asigurarea Calit ii în vigoare, ca documenta ie
suport pentru planul de dezafectare în vigoare.
Art.15. - Titularul va întocmi Planul de interven ie în
caz de urgenta radiologic inclusiv în caz de incendiu,
la obiectivul nuclear/instala ia nuclear , pe durata
dezafect rii, în conformitate cu reglement rile în
vigoare.
Art.16. - Titularul va transmite la CNCAN, pe suport
hârtie i în format electronic, spre evaluare i aprobare:
a) Planul de Dezafectare;
b) Raportul Final de Securitate privind depozitarea
combustibilului nuclear, inclusiv solu ionarea
depozitarii pe termen lung;
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c)

d)
e)

Programul de supraveghere radiologic
a
personalului, publicului i mediului pe durata
desf ur rii activit ilor de dezafectare;
Manualul de Asigurarea Calit ii pentru
dezafectare;
Planul de interven ie în caz de urgenta.

Art.17. - Dup aprobarea Planului de Dezafectare de
c tre CNCAN i publicarea în Monitorul Oficial a
Deciziei
privind
oprirea
definitiv
a
obiectivului/instala iei nucleare, titularul are obliga ia de
a solicita la CNCAN autoriza ia de dezafectare.
Art.18. - Pentru ob inerea autoriza iei de dezafectare
titularul trebuie s îndeplineasc urm toarele cerin e:
a) S transmit c tre CNCAN documentele de
autorizare în conformitate cu cerin ele din Anexa
nr.2.
b) S evacueze combustibilul nuclear din cl direa
obiectivului nuclear;
c) S fac dovada asigur rii finan rii activit ilor de
dezafectare.

Art.25. - Titularul va transmite c tre CNCAN dovada
public rii în Monitorul Oficial a Hot rârii de Guvern
prev zuta în art.24.
Art.26. - In termen de 60 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial a Hot rârii de Guvern prev zute în
art.24, titularul va lua toate masurile astfel încât, în
cl direa obiectivului nuclear sau a instala iei nucleare,
s permit accesul numai persoanelor direct implicate
în activitatea de dezafectare.
CAPITOLUL VI
STADII DE DEZAFECTARE
Art.27. - Stadiile de dezafectare, respectiv de inerea
obiectivului/instala iei nucleare aflate în dezafectare,
sunt definite în Anexa nr.1.
Art.28. - Dezafectarea oric rui obiectiv sau instala ie
nuclear se va face obligatoriu pân la finalizarea
stadiului 3 de dezafectare.
Art.29. - CNCAN poate autoriza stadii intermediare
de dezafectare, în baza unei justific ri documentate.

CAPITOLUL IV
EVALUAREA I APROBAREA PLANULUI DE
DEZAFECTARE DE C TRE CNCAN
Art.19. - CNCAN va evalua, în termen de 60 de zile
de la data primirii, Planul de Dezafectare.
Art.20. - CNCAN va transmite titularului observa iile
i cerin ele de completare a Planului de Dezafectare.
Art.21. - Titularul are obliga ia ca în termen de 30 de
zile de la primirea observa iilor s aduc complet rile
i clarific rile solicitate de c tre CNCAN asupra
Planului de Dezafectare, în forma cerut .
Art.22. - În urma evalu rii Planului de Dezafectare
completat, dac se constata c acesta este întocmit în
conformitate cu Anexa nr. 3 i îndepline te toate
cerin ele formulate conform art.20, CNCAN va
transmite titularului aprobarea Planului de Dezafectare.

CAPITOLUL V
OPRIREA DEFINITIV A INSTALA IEI
Art.23. - În baza unei justific ri tehnico-economice
temeinice, titularul poate lua decizia de oprire definitiv
i sistarea oper rii obiectivului nuclear sau a instala iei
nucleare.
Art.24. - La propunerea titularului, forul tutelar
respectiv va ob ine Hot rârea de Guvern privind
oprirea definitiv a obiectivului/ instala iei nucleare i
intrarea în faza de dezafectare.

Art.30. - Pentru fiecare stadiu de dezafectare, în
cazuri justificate, CNCAN poate emite autoriza ii
par iale de dezafectare pentru anumite p r i ale
obiectivului/instala iei nucleare.
Art.31. - În Planul de Dezafectare, poate fi prev zuta
de inerea obiectivului/instala iei nucleare.
Art.32. - Autoriza ia de dezafectare se poate emite
pentru o perioada de cel mult cinci ani.
Art.33. - La expirarea termenului de valabilitate a
autoriza iei de dezafectare prev zut în art.32, titularul
poate solicita reînnoirea autoriza iei de dezafectare.
Art.34. - În cazul în care dezafectarea obiectivului
nuclear sau a instala iei nucleare nu se realizeaz
pân la nivelul de eliberare de sub regimul de
autorizare, la finalizarea lucr rilor de dezafectare
autorizate, titularul are obliga ia de a solicita autoriza ie
de de inere a obiectivului/instala iei nucleare par ial
dezafectat .
Art.35. - (1) Pentru a ob ine autoriza ie de de inere
conform prevederilor art.34, titularul trebuie s
îndeplineasc urm toarele cerin e:
a) S
transmit
la CNCAN documentele de
autorizare în conformitate cu cerin ele din Anexa
nr.6;
b) S nu existe depozitat combustibil nuclear în
cl direa obiectivului nuclear;
c) S fac dovada asigur rii finan rii activit ilor de
de inere i dezafectare pân la stadiul 3, ulterioare
de inerii.
(2) În cazuri justificate, CNCAN poate autoriza
de inerea obiectivului
i în situa ia existentei
combustibilului în cl direa obiectivului nuclear, cu
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respectarea cerin elor din Raportul Final de Securitate
pentru depozitarea combustibilului.
Art.36. - Autoriza ia de de inere prev zut la art. 34,
se poate emite pe o perioada de maxim 5 ani.
Art.37. - La expirarea termenului de valabilitate a
autoriza iei de de inere prev zut în art.36, titularul
poate solicita reînnoirea autoriza iei de de inere sau
poate solicita ob inerea autoriza iei de dezafectare.
Art.38. - La finalizarea perioadei de de inere stabilit ,
titularul trebuie:
a) S
efectueze caracterizarea radiologic
a
obiectivului/instala iei nucleare i s întocmeasc
raportul de evaluare radiologic corespunz tor
Anexei nr.5;
b) S actualizeze Planul de Dezafectare pe baza
raportului de evaluare radiologic
întocmit
conform pct.a;
c) S reia procesul de dezafectare pân la atingerea
nivelurilor de eliberare de sub regimul de
autorizare conform prevederilor prezentei Norme.

anexa nr.3, pe toata durata dezafect rii i pentru o
perioad de minim 30 de ani dup ob inerea
Certificatului de eliberare de sub cerin ele de
autorizare.
Art.44. - Titularul va întocmi i transmite c tre
CNCAN rapoarte trimestriale privind stadiul execut rii
lucr rilor de dezafectare.
Art.45. - Titularul va întocmi i va transmite c tre
CNCAN, pân la data de 31 decembrie a fiec rui an,
raportul anual privind starea obiectivului/instala iei
nucleare
i situa ia execut rii activit ilor de
dezafectare conform autoriza iei de dezafectare în
vigoare.
Art.46. - La apari ia evenimentelor neprev zute în
desf urarea activit ilor de dezafectare, titularul va
notifica de îndat la CNCAN apari ia evenimentului i
în scris, în termen de 48 ore de la sesizarea
evenimentului respectiv.
CAPITOLUL IX
MODIFIC RI ALE PLANULUI DE DEZAFECTARE

CAPITOLUL VII
IMPLEMENTAREA ACTIVIT ILOR DE
DEZAFECTARE
Art.39. - Titularul trebuie s efectueze activit ile de
dezafectare prin personalul propriu specializat , calificat
i autorizat pentru dezafectare sau prin organiza ii
autorizate pentru activitatea de dezafectare inclusiv
manipulare, în conformitate cu prevederile legale.
i s
Art.40. - Titularul are obliga ia s înceap
finalizeze activit ile de dezafectare,
la termenele
stabilite conform autoriza iei de dezafectare ob inute.
desf oare
Art.41. - Titularul are obliga ia s
activit ile de dezafectare a obiectivului nuclear sau a
instala iei nucleare, cu riscuri minime, în condi ii de
securitate radiologic , de protec ie a personalului
expus profesional, a popula iei, mediului i propriet ii,
cu respectarea obliga iilor ce decurg din reglement rile
în vigoare.
Art.42. - Titularul va dezafecta numai acele par i din
obiectivul/instala ia nuclear
pentru care are
capabilitate de decontaminare, tratare de euri i
depozitare, în conformitate cu autoriza ia de
dezafectare ob inut .

Art.47. - Titularul are obliga ia de a notifica la
CNCAN în termen de 48 de ore, cazul în care
constata c în activitatea de dezafectare apar factori
semnificativi care nu corespund reglementarilor în
vigoare, sau sunt în afara limitelor autorizate i care
impun modific ri ale Planului de Dezafectare.
Art.48. - Titularul care solicita modificarea Planului
de Dezafectare în baza art.47, are obliga ia de a
transmite c tre CNCAN complet rile i analizele
implicate de modificarea Planului de Dezafectare, în
forma i la termenele stabilite de c tre CNCAN.
Art.49. - CNCAN va evalua solicitarea de modificare
a Planului de Dezafectare i va transmite solicitantului
observa iile la document în termen de 30 de zile de la
primirea solicit rii de modificare.
Art.50. - Titularul are obliga ia ca în termen de 30 de
zile de la primirea observa iilor s aduc complet rile
i clarific rile solicitate de c tre CNCAN, în forma
cerut , asupra Planului de Dezafectare.
se constata c
observa iile,
Art.51. - Dac
complet rile i solicit rile stabilite în baza art.49 sunt
îndeplinite, CNCAN va transmite titularului aprobarea
de modificare a Planului de Dezafectare.
Art.52. - Titularul va opera modific ri ale Planului de
Dezafectare numai dup ce a ob inut aprobarea
CNCAN.

CAPITOLUL VIII
CERIN E DE RAPORTARE I P STRARE A
ÎNREGISTR RILOR

Art.53. - Prevederile art.47-52 se aplica i în cazul în
care titularul constata apari ia unor situa ii care implica
modific ri ale autoriza iei de dezafectare.

Art.43. - Titularul va organiza i va men ine arhiva
tuturor înregistr rilor i a documentelor specifice
activit ilor de dezafectare, corespunz toare cap.7,
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CAPITOLUL X

evacuat în totalitate combustibilul nuclear din cl direa
obiectivului nuclear.

ÎNCHEIEREA STADIULUI DE DEZAFECTARE
AUTORIZAT
va
efectua
monitorizarea
Art.54. - Titularul
radiologic conform procedurilor de m surare aprobate
de CNCAN.
Art.55. - La finalizarea lucr rilor de dezafectare,
titularul are obliga ia de a efectua i transmite c tre
CNCAN, dup caz :
(1) Raportul final
de dezafectare, întocmit în
conformitate cu cerin ele din Anexa nr.4;
(2) Raportul final de evaluare radiologic , întocmit în
conformitate cu cerin ele din Anexa nr.5.
(3) Raport final de securitate privind situa ia
combustibilului nuclear.

CAPITOLUL XI
ELIBERAREA DE SUB REGIMUL DE AUTORIZARE
Art.56. - Titularul va solicita eliberarea de sub
regimul
de
autorizare
dac
dezafectarea
obiectivului/instala iei nucleare este complet
i
demonstreaz prin monitorizarea radiologic finala c ,
în toate incintele cl dirii sau pe amplasament, s-au
atins nivelurile de eliberare de sub regimul de
autorizare.
Art.57. - La atingerea nivelurilor de eliberare de sub
regimul de autorizare, titularul are obliga ia de a
întocmi i implementa programul de reconstruc ie
ecologica a zonei.
Art.58. - În cazul în care CNCAN constat , c în
cl dire/amplasament s-au atins nivelurile de eliberare
de sub regimul de autorizare i zona nu mai prezint
pericol de expunere la radia ii, va emite Certificatul de
încheiere a activit ilor nucleare i eliberare de sub
regimul de autorizare.
Art.59. - Pentru ob inerea Certificatului de încheiere
a activit ilor nucleare i de eliberare de sub regimul de
autorizare, titularul va înainta la CNCAN documentele
specificate în Anexa nr.7

Art.62. - În condi iile art.60, titularul trebuie:
(1) S asigure depozitarea combustibilului în condi iile
prev zute în RFS;
(2) S desf oare numai acele activit i de dezafectare
care nu pun în pericol securitatea combustibilului
nuclear proasp t i uzat;
(3) S
întreprind
toate ac iunile necesare de
îndep rtare a combustibilului din cl direa obiectivului
nuclear.
Art.63. - Pe toata durata dezafect rii, materialele
nucleare din cl direa obiectivului/instala iei nucleare,
se supun prevederilor Normelor de Protec ie Fizic i
Control de Garan ii în domeniul nuclear.
Art.64. - (1) În cazul în care depozitul de combustibil
nuclear se afl pe amplasamentul obiectivului nuclear
ce urmeaz a fi dezafectat, titularul are obliga ia
asigur rii depozitarii combustibilului în condi ii de
securitate nuclear conform RFS pentru depozit .
(2) Pentru cazul prev zut la alin. (1), titularul are
obliga ia de a asigura func ionarea sistemelor i
echipamentelor comune - ventila ie, sisteme de
semnalizare, sisteme de alimentare cu energie
electrica, sisteme de alimentare i purificare apa, etc. care deservesc atât obiectivul nuclear care urmeaz a
fi dezafectat cât i depozitele de combustibil nuclear.
(3) Nici unul din sistemele sau echipamentele
prev zute la alin.(2) nu vor fi scoase din uz sau
dezasamblate atâta vreme cât în depozit exista
combustibil nuclear.
CAPITOLUL XIII
DISPOZI II FINALE
responsabilitate
Art.65. - Întreaga
exclusivitate titularului pentru:
a)
b)

c)

CAPITOLUL XII

d)
e)

DISPOZI II TRANZITORII

f)

Art.60. - Pentru obiectivele/instala iile nucleare aflate
în conservare la data emiterii prezentelor Norme,
decizia de oprire definitiv a oper rii obiectivului
nuclear sau instala iei nucleare, poate fi luata de titular
înaintea aprob rii Planului de Dezafectare.

g)
h)

Art.61. - În cazuri justificate, CNCAN poate autoriza
dezafectarea stadiul 1 în condi iile în care nu s-a

i)
j)
k)
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revine

în

Întocmirea Planului de Dezafectare;
Întocmirea Raportului Final de Securitate privind
depozitarea combustibilului nuclear proasp t i
uzat i solu ionarea depozitarii pe termen lung;
Întocmirea Manualului de Asigurarea Calit ii
pentru dezafectare;
Oprirea definitiv a instala iei nucleare;
Solu ionarea îndep rt rii combustibilului nuclear
din cl direa obiectivului nuclear;
Implementarea i administrarea Planului de
Dezafectare;
Efectuarea lucr rilor de dezafectare;
Efectuarea
lucr rilor
specifice
de inerii
obiectivului/instala iei nucleare, dac este cazul;
Finalizarea dezafect rii i întocmirea Raportului
Final de Dezafectare;
Monitorizarea radiologic finala i întocmirea
Raportului Final de Monitorizare Radiologic .
Ob inerea Certificatului de eliberare de sub
regimul de autorizare.

NORME DE DEZAFECTARE A OBIECTIVELOR I INSTALA IILOR NUCLEARE
l)

Reconstruc ia ecologic
a amplasamentului
obiectivului/ instala iei nucleare dezafectat .

Art.66. - (1) În cazul desfiin rii organiza iei titulare,
arhivele acesteia vor fi predate de titular la Arhivele
Statului.
(2) Titularul va notifica la CNCAN, cu cel pu in 90 zile
înainte inten ia de la alin.(1) de mai sus.
(3) Termenele de p strare a documentelor sunt cel
pu in cele prev zute la art.43.

nr.1,2,3,4,5,6,7,8
Art.68. - Anexele
integranta din prezentele Norme.

fac

parte

Art.69. - Prezentele norme nu exclud respectarea
cerin elor celorlalte norme în vigoare privind securitatea
radiologica, securitatea nucleara, garan ii nucleare,
protec ie fizica, asigurarea calit ii, protec ia la
incendiu, etc., aplicabile activit ilor desf urate.
Art.70. - Prezentele norme intra în vigoare în termen
de 30 de zile de la data public rii în monitorul oficial.

Art.67. - Înc lcarea dispozi iilor prezentelor Norme
atrage
r spunderea
material ,
disciplinara,
administrativa, civila sau penala, dup
caz, în
conformitate cu Legea 111/1996 republicat .
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ANEXA Nr.1
DEFINI II

Sunt valabile defini iile din Legea 111/1996 republicat
Radiologic la care se ad uga urm toarele:

i defini iile din Normele Fundamentale de Securitate

1.

Activitatea de dezafectare - totalitatea activit ilor necesare a se desf ura la un obiectiv nuclear
sau instala ie nuclear oprite definitiv, în vederea atingerii nivelului de eliberare de sub cerin ele de
autorizare.

2.

Caracterizare radiologica – totalitatea ac iunilor de:
- identificare, localizare, m surare i estimare a activit ii surselor radioactive existente în cl direa
unui obiectiv/instala ie nuclear ,
- identificare i localizare a zonelor contaminate cât i de m surare i estimare a dozelor în aceste
zone;
- identificare, localizare, m surare i estimare a activit ii de eurilor radioactive existente în cl direa
unui obiectiv/instala ie nuclear .

3.

Contractant – persoana fizic sau juridic angajata de c tre titular, prin contract, s efectueze anumite
activit i specifice.

4.

CNCAN – Comisia Na ionala pentru Controlul Activit ilor Nucleare, care în baza legii 111/1996
republicata, reprezint autoritatea competenta în domeniul nuclear, care exercita atribu iile de
reglementare, autorizare i control prev zute de lege.

5.

De inere – în în elesul prezentei reglementari, de inerea unui obiectiv/instala ie nuclear aflata în
dezafectare, consta în p strarea în siguran a a obiectivului/instala iei nucleare, în stadiul în care s-a oprit
dezafectarea, dup ce combustibilul nuclear a fost evacuat din cl direa obiectivului;.

6.

Evaluare radiologic – interpretarea i prelucrarea rezultatelor ob inute în urma caracteriz rii radiologice
a unui obiectiv/instala ie nucleara, prin evaluarea acceptabilit ii m sur torilor efectuate, compara ii intre
rezultatele ob inute i valorile limit specificate în reglement ri i concluzii asupra m sur torilor
efectuate.

7.

Etapele procedurii de dezafectare - faze obligatorii pentru ob inerea autoriza iei de dezafectare i
atingerea nivelului de eliberare de sub cerin ele de autorizare .

8.

Operare - utilizarea obiectivului/instala iei nucleare pentru scopul în care a fost proiectat
sau modificat .

9.

Oprire definitiv a unui obiectiv/instala ii nucleare - încetarea definitiva a activit ilor de operare a
obiectivului/instala iei nucleare.

i construit

10. Principiul ALARA – luarea tuturor masurilor i ac iunilor posibile pentru a asigura optimizarea
radioprotec iei, astfel încât toate expunerile, inclusiv cele poten iale, din cadrul practicii desf urate
s fie men inute la cel mai sc zut nivel rezonabil posibil, luând în considerare factorii economici i
sociali.
11. Programul de protec ie radiologica - stabilirea i declararea politicii prin justificarea, optimizarea i
limitarea dozelor pe baza principiului ALARA.
12. Reconstruc ie ecologic – totalitatea ac iunilor de refacere a solului i vegeta iei pe amplasamentul
unui obiectiv/instala ie nuclear dezafectat .
13. Subcontractant – persoana fizic sau juridic care furnizeaz servicii i produse contractantului.
14. Stadiu de dezafectare - stare în care se aduce obiectivul/instala ia nuclear
activit ilor specifice de dezafectare.

în urma efectu rii

15. Dezafectare Stadiu 1 – starea în care obiectivul nuclear este oprit definitiv i supravegheat
sistematic; combustibilul nuclear poate fi depozitat în cl direa obiectivului nuclear; nu se efectueaz
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lucr ri de demontare sau îndep rtare a componentelor obiectivului/instala iei nucleare; din cl direa
obiectivului/instala iei nucleare se pot evacua materiale, echipamente i structuri nenucleare;
16. Dezafectare Stadiu 2 - starea în care combustibilul nuclear este evacuat în totalitate din cl direa
obiectivului nuclear; se executa majoritatea lucr rilor de dezafectare: decontaminare, demontare,
tratare, condi ionare, îndep rtare a componentelor din obiectivul nuclear în conformitate cu Planul de
Dezafectare aprobat; obiectivul nuclear nu atinge nivelurile de eliberare de sub cerin ele de
autorizare;
17. Dezafectare Stadiu 3 - starea în care combustibilul nuclear nu se mai afl pe amplasamentul
obiectivului nuclear; obiectivul/instala ia nuclear este adus la nivelul de eliberare de sub cerin ele de
autorizare.
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ANEXA Nr.2
DOCUMENTE NECESARE OB INERII AUTORIZA IEI DE DEZAFECTARE A UNUI OBIECTIV
NUCLEAR SAU INSTALA IE NUCLEAR
În vederea ob inerii autoriza iei de dezafectare, titularul trebuie s
documente:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

transmit

c tre CNCAN urm toarele

Cerere solicitant;
Decizie din partea solicitantului de autoriza ie privind persoana responsabila de obiectivul/instala ia
nuclear pe timpul dezafect rii;
Documente care s
ateste capabilitatea tehnica i autoriza iile prev zute de lege pentru
organiza iile i persoanele implicate în activit ile de dezafectare;
Demonstrarea asigur rii resurselor materiale i financiare prev zute în planul de dezafectare;
Planul de Dezafectare aprobat de CNCAN;
Decizia forului tutelar privind oprirea definitiv a obiectivului/instala iei nucleare, în vederea
dezafect rii, publicata în Monitorul Oficial;
Documentul de transfer al combustibilului nuclear din cl direa obiectivului nuclear;
Lista unit ilor autorizate de CNCAN, implicate în activitatea de dezafectare, cu responsabilit ile i
interfa a dintre acestea i titularul autoriza iei de dezafectare.
Lista aparaturii dozimetrice existente în obiectivul/instala ia nuclear ;
Lista cu sursele de radia ii de inute;
Dovada gestionarii în siguran a a de eurilor radioactive;
Programul de supraveghere radiologic a lucr torilor, publicului i a mediului pe durata desf ur rii
activit ilor de dezafectare, inclusiv procedurile aferente;
Plan de interven ie în caz de urgenta, inclusiv în caz de incendiu la obiectivul nuclear sau instala ia
nuclear pentru care se solicita autoriza ia de dezafectare;
Manual de asigurarea calit ii pentru faza de autorizare solicitat ;
Proceduri aprobate privind controlul de garan ii în conformitate cu Normele de control de garan ii în
domeniul nuclear;
Programul de protec ie fizic
i proceduri aprobate privind reglementarea accesului în
obiectivul/instala ia nuclear în conformitate cu Normele de protec ie fizic în domeniul nuclear;
Procedurile aprobate privind raport rile c tre CNCAN;
Procedurile de m surare pentru efectuarea monitoriz rii radiologice finale.
Acord/autoriza ie de mediu;
Avizul sanitar i alte avize prev zute de lege;
Dovada achit rii taxelor i tarifelor pentru dezafectare.
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ANEXA Nr.3

PLANUL DE DEZAFECTARE

1. CONSIDERA II GENERALE
1.1 Introducere
În acest capitol titularul trebuie s prezinte:
a) Tipul obiectivului/instala iei nucleare;
b) Proprietarul, administratorul obiectivului/instala iei nucleare;
c) Amplasare geografic a obiectivului/instala iei nucleare;
d) Parametrii tehnici i de func ionare, nivelul maxim de putere pentru care a fost autorizat
obiectivul/instala ia s func ioneze, dup caz;
e) Limitele i condi iile tehnice impuse de autoriza ia de func ionare;
f) Ra ionamentele i obiectivele dezafect rii instala iei;
g) Autorul Planului de Dezafectare - personalul obiectivului/instala iei nucleare sau un alt contractant care
a elaborat Planul de Dezafectare;
h) Date despre institu ia/organiza ia/societatea – denumire, cod fiscal, num r de înregistrare la registrul
comer ului, autoriza ii CNCAN de inute - care va implementa Planul de Dezafectare, inclusiv
supravegherea radiologic finala;
i) Un scurt rezumat al Planului de Dezafectare.
1.2 Prezentarea generala a obiectivului/instala iei nucleare
În acest capitol, titularul va prezenta:
a)
Aspecte hidrologice: nivelul pânzei de apa freatic sub amplasamentul cl dirii, condi ii meteorologice,
etc., la momentul întocmirii planului de dezafectare;
b)
Obiectivul/instala ia nuclear , sistemele i echipamentele acestora;
c)
Cl direa inclusiv zonele cu acces limitat aferente obiectivului/instala iei nucleare;
d)
Pozi ionarea cl dirii;
e)
Tipul, m rimea i amplasarea tuturor camerelor din cl dire i utilizarea lor;
f)
Informa ii despre titularul obiectivului/instala iei nucleare;
g)
Organizarea oper rii obiectivului/instala iei nucleare;
h)
Istoria oper rii.
1.2.1 Prezentarea generala a dezafect rii obiectivului/instala iei nucleare
În acest capitol, titularul va face prezentarea generala pentru:
a)
Procesul de dezafectare a obiectivului/instala iei nucleare;
b)
Metodele selectate pentru dezafectare;
c)
Situa ia radiologic generala a obiectivului/instala iei nucleare pentru orice obiecte aflate în interiorul
cl dirii: sisteme, aparate, echipamente, coturi, armaturi, unelte, cabluri, de euri, etc.;
d)
Principalele componente care vor fi dezmembrate i programul dezasambl rii acestora; pentru fiecare
reper se va specifica: data calendaristic estimata pentru începerea demont rii respectiv finalizarea
demont rii, durata lucr rilor de demontare, modul de tratare, decontaminare, depozitare, etc.;
e)
Programul de monitorizare a radia iilor;
f)
Doza colectiva echivalenta preconizata pentru toata durata activit ilor de dezafectare, pân la
finalizarea lucr rilor de dezafectare.
1.2.2. Estimarea Costurilor
(1) Titularul trebuie s prezinte:
a) Costul estimativ al tuturor lucr rilor de dezafectare;
b) Costul condi ion rii, transportului i depozitarii de eurilor;
c) Costul monitoriz rii radiologice finale.
(2) Estimarea trebuie s se bazeze pe situa ia obiectivului/instala iei nucleare - cl dire, sisteme,
echipamente, etc. - a a cum rezulta la momentul transmiterii Planului de Dezafectare spre aprobare la
CNCAN.
1.2.3 Disponibilitatea fondurilor financiare
(1) Titularul trebuie s fac dovada capabilit ii dezafect rii obiectivului/instala iei nucleare din punct de
vedere financiar.
(2) Titularul trebuie s declare i s demonstreze cum va ob ine fondurile financiare estimate în corelare cu
programarea lucr rilor de dezafectare propuse.
2. ACTIVIT

ILE DE DEZAFECTARE
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2.1 Alternative de dezafectare
Titularul trebuie:
(1) S justifice procesul de dezafectare propus;
(2) S prezinte factorii lua i în considerare la alegerea metodei de dezafectare respective;
(3) S analizeze posibilitatea utiliz rii viitoare a amplasamentului i posibilitatea reutiliz rii diverselor
componente sau tehnologii dezvoltate pe parcursul dezafect rii;
2.2 Situa ia radiologic a obiectivului/ instala iei nucleare
2.2.1 Istoria func ionarii instala iei nucleare
Titularul trebuie:
(1) S
efectueze analiza cantitativa
i detaliata a istoriei tuturor activit ilor de utilizare a
obiectivului/instala iei nucleare, din care va ob ine informa ii radiologice relevante pentru activitatea de
dezafectare, ca de exemplu, loca ia dispozitivelor de iradiere i materiale iradiate existente în
obiectivul/instala ia nuclear , zone contaminate, etc.
(2) S prezinte istoria evenimentelor din exploatare, ca de exemplu, orice dep iri sau eliber ri radioactive
peste limitele impuse de normele aplicabile, care au contribuit semnificativ la nivelul de radioactivitate i
contaminare al obiectivului/instalatei nucleare.
(3) S identifice sistemele i componentele care cauzeaz niveluri de activitate peste valorile de eliberare de
sub regimul de autorizare.
(4) S identifice zone ale instala iei care pot con ine par i intens radioactive.
2.2.2 Caracterizarea radiologic a obiectivului/instalatei nucleare:
(1)
Titularul trebuie s caracterizeze în întregime radioactivitatea componentelor obiectivului nuclear sau a
instala iei nucleare, inclusiv a cl dirii bazându-se pe:
a) Datele înregistrate în rapoartele i registrele de exploatare, între inere, repara ii, utilizare, pe toata
durata de viata a obiectivului/instala iei nucleare;
b) M sur tori;
c) Calcule;
d) Mostre;
e) Istoria tuturor experimentelor i activit ilor desf urate în instala ie;
f) Înregistr rile monitoriz rii radiologice a obiectivului/instala iei nucleare pe toata durata de viata.
(2)

(3)

Caracterizarea radiologic va fi utilizata pentru :
a) Planificarea opera iilor de dezafectare;
b) Estimarea dozelor;
c) Caracterizarea de eurilor radioactive;
d) Estimarea volumului de eurilor radioactive.
Caracterizarea radiologic trebuie s includ :
a) Lista principalelor componente radioactive;
b) Lista tuturor surselor indicând tipurile de radia ii emise, activitatea în bequerel i geometria sursei;
c) Localizarea surselor radioactive i desenele tehnice care s indice aceasta localizare;
d) Modelele i parametrii utiliza i pentru calculul activit ii fiec rei surse inclusiv pentru sursele produse
prin activare cu neutroni;
e) Lucr ri de cur ire sau decontaminare deja efectuate în vederea dezafect rii;
f) Sursele de radia ii semnificative pentru radioprotec ia
i monitorizarea radia iilor în
obiectivul/instala ia nuclear ;
g) Niveluri de expunere la radia ii estimate pentru sisteme, structuri i componente evaluate pentru
momentul la care se întocme te Planul de Dezafectare.

2.2.3 Criterii de eliberare a efluen ilor radioactivi
Titularul trebuie s specifice modul în care respecta nivelele de eliberare a efluen ilor radioactivi, aprobate de
CNCAN.
2.3 Obiectivele dezafect rii
2.3.1 Activit i i obiective
(1) Titularul trebuie s prezinte în detaliu activit ile i obiectivele necesare pentru urm toarele doua faze:
a) Preg tirea obiectivului/instala iei pentru dezafectare ;
b) Dezasamblarea i decontaminarea instala iei.
(2) Activit ile trebuie planificate prin determinarea cu exactitate a tipului i localiz rii materialelor
radioactive care urmeaz a fi îndep rtate din instala ie.
(3) Pe baza capitolului 2.2, titularul trebuie:
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a) S prezinte metodele, tehnicile i echipamentele necesare pentru a dezasambla componentele i
sistemele obiectivului/instala iei nucleare;
b) S analizeze i s stabileasc toate activit ile efectuate în obiectivul/instala ia nuclear , privind:
i. Decontaminarea;
ii. Condi ionarea;
iii. Împachetarea componentelor în vederea transportului;
iv. Stocare.
c) S prezinte metodele i opera iile necesare pentru a realiza toate activit ile de dezafectare
planificate;
d) S analizeze fiecare activitate din Planul de Dezafectare din punct de vedere al securit ii
nucleare, radiologice i protej rii s n t ii lucr torilor.

2.3.2 Programarea activit ilor
Titularul trebuie:
(1) S întocmeasc programarea secven ial a activit ilor necesare realiz rii dezafect rii, inclusiv a
supravegherii radiologice finale;
(2) S explice scopul, durata i modului de lucru pentru fiecare ac iune;
(3) S întocmeasc graficul lucr rilor cu eviden ierea interconect rii acestora;
(4) S utilizeze metoda grafurilor prin care s elaboreze diagramele de planificare a activit ilor i s
stabileasc drumul critic, s indice clar timpul estimat pentru executarea lucr rilor i modul de alocare a
resurselor pentru activit ile principale, inclusiv ac iunile de radioprotec ie i securitate nuclear , pentru
activit ile propuse de dezasamblare i decontaminare;
(5) S identifice în mod realist, practic, locurile de depozitare a de eurilor radioactive;
(6) S estimeze data propus pentru transmiterea la CNCAN a raportului de monitorizare radiologic finala;
(7) S compare costul de dezafectare estimat ini ial conform documentarii program rii activit ilor
corespunz tor punctelor (1)-(6), cu costul dezafect rii altor obiective similare.
2.4 Responsabilit i i organizare pentru dezafectare:
Titularul trebuie:
a)
S prezinte organigrama pentru planificarea i implementarea completa a dezafect rii;
b)
S precizeze pozi iile cheie în organizarea dezafect rii i func iile pe care trebuie s le îndeplineasc
fiecare pozi ie din organigrama;
c)
S stabileasc i s prezinte liniile de autoritate i rolul de conducere a personalului cu r spundere pe
linie de radioprotec ie;
d)
S întocmeasc diagrama liniilor de autoritate de la pozi ia cea mai înalta a managementului la
muncitori;
e)
S precizeze cerin ele de preg tire, calificare i instruire minime cât i experien a pentru toate pozi iile
importante din punct de vedere al securit ii nucleare i radiologice din schema organizatorica;
f)
S prezinte modul în care instituie i men ine un sistem de protec ie contra radia iilor ionizante conform
art.80 din Normele fundamentale de securitate radiologic ;
g)
S demonstreze c sunt întreprinse toate masurile/ac iunile pentru a asigura optimizarea radioprotec iei
în sensul c toate expunerile, inclusiv cele poten iale, din cadrul activit ilor de dezafectare sunt
men inute la cel mai sc zut nivel rezonabil posibil - principiul ALARA.
2.5 Programul de preg tire
Titularul trebuie :
a) S prezinte programul de preg tire pentru activitatea de dezafectare pentru:
i. Personalul operator;
ii. Contractan i;
iii. Subcontracta i;
iv. Oricare alte persoane care vor desf ura activit i legate de dezafectare.
b) S demonstreze c preg tirea personalului acoper :
i. Cerin ele formulate în Planul de Dezafectare;
ii. Principiile i tehnicile activit ilor de dezafectare;
iii. Igiena industriala;
iv. S n tatea personalului expus profesional;
v. Utilizarea i între inerea sculelor i echipamentelor.
c) S stabileasc calificarea, experien a i responsabilit ile persoanelor care au datoria de a implementa
i men ine programul de preg tire a personalului implicat în dezafectare;
d) S prezinte modul de înregistrare i p strare a documentelor privind situa ia instruirii i preg tirii pentru
întreg personalul utilizat în dezafectare;
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e) S stabileasc cerin e de instruire pentru personalul nou angajat;
f) S stabileasc frecventa cursurilor de reinstruire;
g) S prezinte modul în care se va face certificarea personalului.
2.6 Asistarea contractan ilor
(1) Responsabilitatea pentru toate aspectele dezafect rii revine în exclusivitate titularului autoriza iei de
dezafectare.
(2) Titularul poate utiliza contractan i si/sau subcontracta i pentru a executa anumite lucr ri sau toate
lucr rile de dezafectare.
(3) În cazul în care utilizeaz contractan i sau subcontracta i, titularul trebuie:
a) S se asigure c ace tia se supun tuturor condi iilor de autorizare i reglementare.
b) S prezinte sistemul administrativ de control utilizat pentru a asigura Normele de securitate
radiologic , s n tate i protec ia muncii.
c) S prezinte modul în care va asigura implementarea programului de asigurarea calit ii pentru
dezafectare.
d) S prezinte pentru fiecare contractant sau subcontractant: tipul, domeniul i scopul activit ii care
urmeaz a fi realizata i rela ia dintre lucr rile lor i alte activit i de dezafectare.
e) S prezinte nivelul de calificare i experien a solicitat de la contractan i i angaja ii acestora.
f)
S prezinte experien a anterioara a contractan ilor i subcontractan ilor în dezafectarea
obiectivelor/instala iilor nucleare de acela i tip, lucr rile prestate i calitatea acestora.

3. PROTEC IA RADIOLOGIC A PERSONALULUI, A PUBLICULUI I A MEDIULUI
3.1.1 Justificarea, optimizarea i limitarea dozelor pentru practicile de dezafectare –asigurarea îndeplinirii
principiului ALARA
(1) Titularul trebuie:
a) S prezinte programul de protec ie radiologica existent la momentul opririi definitive a
obiectivului/instala iei cât i modific rile acestuia pentru dezafectare;
b) S stabileasc , s demonstreze i s declare politica pentru implementarea principiului ALARA pe
toata durata procesului de dezafectare;
c) S stabileasc i s declare politica pentru justificarea, optimizarea i limitarea dozelor pentru toate
activit ile de dezafectare pe tot parcursul dezafect rii;
d) S stabileasc modul în care persoanele cu func ii de conducere i responsabilitate pe linie de
radioprotec ie asigura implementarea programului de protec ie radiologica pe durata procesului de
dezafectare.
e) S stabileasc clar modul în care se administreaz criteriile programului de protec ie radiologica i
cum acestea se integreaz în structura globala de administrare a dezafect rii.

3.1.2 Protec ia radiologic a personalului expus profesional
(1) Titularul trebuie s prezinte în detaliu programul de radioprotec ie a personalului expus profesional i a
popula iei pe toata durata procesului de dezafectare, în care s includ :
a) Managementul global, ierarhizarea, subordonarea responsabilit ilor i îndatoririlor pentru fiecare post;
b) Organigrama pentru structura organizatoric a radioprotec iei personalului, în care s se reflecte
leg tura i modul de subordonare, comunicare i raportare a persoanelor cu responsabilit i pe linie de
radioprotec ie cu celelalte sectoare, departamente i servicii implicate în programul de dezafectare;
c) Prezentarea modului în care responsabilii cu radioprotec ia pot opri sau interzice lucr rile i practicile
care sunt nesigure din punct de vedere al securit ii radiologice;
d) Metodele de radioprotec ie opera ionala a personalului expus profesional, a lucr torilor implica i în
activit ile de dezafectare i a popula iei, privind:
i. Protec ia în câmpurile de radia ii;
ii. Metode de decontaminare;
iii. Constrângerile de doza;
iv. C ile de expunere posibile prin lucr rile i practicile de dezafectare corespunz toare Planului de
Dezafectare stabilit;
v. Informa ii despre supravegherea i echipamentul de monitorizare a lucr torilor, incluzând criteriile
pentru selectarea echipamentului de radioprotec ie adecvat practicii i cerin ele pentru între inere,
depozitare i calibrare;
e) Politica, frecventa i procedurile pentru realizarea securit ii radiologice, a monitoriz rii efluen ilor, a
monitoriz rii personalului, evaluarea i documentarea expunerii la radia ii.
3.1.3 Estimarea dozelor
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(1)

(2)

Pentru majoritatea practicilor stabilite în programul de dezafectare, titularul trebuie s estimeze valorile
maxime individuale i colective pentru:
a) Dozele echivalente;
b) Dozele efective;
c) Dozele echivalente angajate;
d) Dozele efective angajate;
pe care le vor primi lucr torii pentru realizarea completa a fiec rei activit i din procesul de
dezafectare.
Titularul va face compara ii intre propriile estim ri i estim rile de doza ale altor obiective/instala ii
nucleare dezafectate.

3.2 Managementul de eurilor radioactive
3.2.1 Îndep rtarea combustibilului
(1) Titularul trebuie s stabileasc programul de evacuare a combustibilului nuclear proasp t i uzat din
incinta obiectivului nuclear înaintea începerii activit ilor de dezafectare.
(2) Titularul trebuie s includ în Planul de Dezafectare data la care va realiza transferul combustibilului
nuclear în afara obiectivului nuclear i locul unde se va transfera.
(3) În cazul în care combustibilul nuclear r mâne pentru o anumita perioada în cl direa obiectivului nuclear,
titularul trebuie:
a) S analizeze orice posibilitate de accident nuclear care poate avea loc;
b) S stabileasc i s detalieze activit ile de dezafectare care se pot desf ura pân la nivelul la
care nu pun în pericol securitatea nuclear a combustibilului nuclear proasp t i uzat;
c) S stabileasc ac iunile de îndep rtare a combustibilului de pe amplasament sau din depozite;
d) S stabileasc strategia solu ion rii depozitarii combustibilului pe termen lung.
3.2.2 Tratarea de eurilor radioactive
Titularul trebuie:
(1) S analizeze i s estimeze:
a) Activitatea de eurilor;
b) Volumul de de euri radioactive;
(2) S prezinte sistemele i procedurile utilizate pentru identificarea, m surarea i tratarea de eurilor
radioactive, generate în timpul decontamin rii sau altor activit i specifice de dezafectare, înaintea
depozitarii;
(3) S stabileasc i s prezinte:
a) Modul de tratare a de eurilor radioactive estimate la punctul (1);
b) Procesele tehnologice de tratare i condi ionare a de eurilor radioactive;
c) Programul de control al proceselor de tratare;
d) Programul de depozitare a de eurilor tratate;
e) Sistemul de control al activit ii de eurilor necesar realiz rii cerin elor i principiilor programului de
protec ie radiologica.
3.2.3 Depozitarea de eurilor radioactive
(1)

(2)

(3)

Titularul trebuie s estimeze cantit ile i tipurile de materiale radioactive care vor fi eliminate din
obiectivul/instala ia nuclear pe durata procesului de dezafectare, pe baza situa iei radiologice realizata
în conformitate cu capitolul 2.2.2 i care vor rezulta din activit ile de dezafectare.
Pentru estim rile de mai sus, titularul va trebui s stabileasc i s prezinte:
a) Locul i modul în care vor fi depozitate materialele radioactive;
b) Modul în care materialele radioactive vor fi transportate din obiectivul/instala ia nuclear , la sta ia
de tratare de euri radioactive;
c) Modul de depozitare finala a de eurilor radioactive.
Titularul va prezenta masurile tehnice i administrative prev zute pentru a respecta reglement rile în
vigoare privind tratarea i depozitarea de eurilor.

3.2.4 Protec ia muncii
Titularul trebuie s întocmeasc programul de protec ia muncii, astfel încât :
(1) S demonstreze c sunt întrunite toate prevederile Normelor de protec ia muncii în vigoare
(2) S prezinte:
a) Protec ia muncii complementare radioprotec iei, pentru activit ile de dezafectare.
b) Instruc iunile de protec ia muncii
c) Controlul demol rii, avertizarea zonelor în care se executa lucr ri sau exista g uri în
pardoseala, pere i, inhal ri de praf, solven i, etc.
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

S nominalizeze personale responsabile de activitatea de protec ia muncii,
S stabileasc organigrama integr rii activit ilor de protec ia muncii în toate departamentele i serviciile
implicate în procesul de dezafectare,
S stabileasc modalit ile de efectuare a instructajului de protec ia muncii i implementarea Normelor
de protec ie a muncii.
S specifice criteriile de selec ie a metodelor i echipamentelor de protec ie pentru evitarea expunerii la
pericole complementare celor radiologice.
S prezinte metodele de prevenire a accidentelor neradiologice i planul de urgenta pentru evenimente
neradiologice .

3.3 Analize de accidente/incidente posibile
(1) Titularul va postula accidentele/incidentele posibile în procesul de dezafectare i va stabili scenariile
posibile pentru acestea, cu un grad de detaliere suficient pentru a permite analize independente;
(2) Titularul va eviden ia scenariile de accidente/incidente care sunt direct legate de procesul de
dezafectare i difer de accidentele postulate pentru faza de între inere i operare normala a
obiectivului/instala iei nucleare.
(3) Titularul va efectua analizele accidentelor/incidentelor postulate i va prezenta concluziile acestor
analize.
(4) Titularul va stabili criteriile pentru acceptabilitatea rezultatelor analizelor de accident .
3.4 Evaluare impact mediu
Titularul va întocmi analizele privind evaluarea de impact asupra mediului pentru procesul de dezafectare a
obiectivului/instala iei nucleare.
3.5 . Specifica ii tehnice:
(1) Deoarece dup ce combustibilul nuclear a fost îndep rtat din cl direa obiectivului nuclear i transportat
în afara amplasamentului, majoritatea specifica iilor tehnice de operare nu vor mai fi aplicabile, titularul
trebuie s modifice corespunz tor toate specifica iile tehnice i procedurile de lucru
(2) Pe durata fazei de dezafectare specifica iile tehnice trebuie s rezulte din:
a) Analizele de securitate radiologic de protec ie a personalului i a mediului,
b) Din analizele de evaluare impact asupra mediului pentru dezafectarea obiectivului/instala iei
nucleare.
4. GARAN II NUCLEARE:
(1) Informa iile din acest capitol au caracter confiden ial i trebuie protejate de difuzarea libera c tre public.
(2) Aceste informa ii vor fi transmise intr-o lucrare separata i identificate în mod adecvat în conformitate cu
prevederile Normelor de control de garan ii în domeniu nuclear, atâta timp cât în cl direa obiectivului
nuclear ce urmeaz a fi dezafectat exista depozitat combustibilul nuclear.
5. PLANUL DE PROTEC IE FIZICA:
(1)
Informa iile din acest capitol au caracter confiden ial i trebuie protejate de difuzarea libera c tre
public;
(2)
Aceste informa ii vor fi transmise intr-o lucrare separata i identificate în mod adecvat în conformitate
cu Normele de protec ie fizic în domeniul nuclear;
(3)
Dac combustibilul a fost transportat în afara amplasamentului obiectivului nuclear titularul poate
solicita modificarea planului de protec ie fizica;
(4)
Titularul va stabili i va prezenta programul de masuri privind controlul accesului lucr torilor în zonele
cu pericol de expunere la radia ii.

6. MODIFIC RI ALE PLANULUI DE DEZAFECTARE:
(1)
(2)
(3)

Întrucât nu toate evenimentele care pot apare în procesul de dezafectare sunt previzibile, titularul
trebuie s includ prevederi pentru aprobarea modific rilor Planului de Dezafectare;
Modificarea Planului de Dezafectare se va face numai cu aprobarea prealabila a CNCAN;
Pentru modificare Planului de Dezafectare sau a specifica iilor tehnice de dezafectare titularul trebuie:
a) S propun tipurile de modific ri pe care le poate efectua f r aprobarea prealabila a CNCAN;
b) S stabileasc modul în care titularul va raporta c tre CNCAN modific rile efectuate care nu
necesita aprobare prealabil ;
c) S stabileasc modul în care vor fi înregistrate, gestionate i arhivate modific rile în Planul de
Dezafectare i în ce vor consta aceste înregistr ri;
d) S întocmeasc procedura de implementare a modific rilor în Planul de Dezafectare i în
specifica iile tehnice;
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7. ARHIVAREA DOCUMENTELOR:
(1) Titularul trebuie s prezinte modul de arhivare al înregistr rilor generate în ac iunea de dezafectare,
pentru urm toarele documente :
a) Planul de Dezafectare i modific rile acestuia ;
b) Rapoarte emise pe parcursul dezafect rii inclusiv Raportul Final de Dezafectare ;
c) Înregistr ri de asigurarea calit ii ;
d) Proiecte i desene alte obiectivului/instala iei nucleare a a cum au fost construite -„as built”;
e) Fotografii i înregistr ri video ;
f) Înregistr rile m sur torilor dozimetrice efectuate conform programului de supraveghere radiologic ;
g) Detalii ale unor evenimente neplanificate care au avut loc i ac iunile întreprinse ;
h) Documente referitoare la tratarea, condi ionarea ambalarea, transportul i depozitarea de eurilor
radioactive rezultate.
i) Registrele de operare i alte documente care s ateste istoria de operare;
j) Înregistr rile monitoriz rii radiologice finale proprii;
k) Înregistr rile monitoriz rilor radiologice finale efectuate de c tre organisme independente, notificate
de CNCAN;
l) Documentele i avize ale autorit ilor sanitare i de protec ia mediului.
8. PRECIZ RI ASUPRA FORMEI DE REDACTARE A PLANULUI DE DEZAFECTARE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Fiecare capitol va începe cu pagina noua;
Subcapitolele nu necesita pagina noua;
Vor fi numerotare toate paginile inclusiv anexele, schi ele, desenele;
Tabelele i anexele vor fi numerotate în ordinea utiliz rii;
Unde este cazul, se pot ad uga în Planul de Dezafectare fotografii din instala ia nuclear la momentul
întocmirii planului, ca de exemplu: poze din incinte i înc peri din cl direa reactorului, pentru care se
vor men iona data i locul efectu rii;
Desenele tehnice vor fi realizate la scara cu respectarea standardelor romane ti în vigoare;
Pe fiecare pagina a Planului de Dezafectare vor fi incluse în subsolul paginii, informa ii referitoare la:
a) Persoana care a întocmit subcapitolul sau capitolul: numele i prenumele, func ia conform
structurii organizatorice pentru dezafectare, data întocmirii, semn tura;
b) Persoana care a verificat subcapitolul sau capitolul: numele i prenumele, func ia conform
structurii organizatorice pentru dezafectare, data întocmirii, semn tura;
c) Persoana care a aprobat subcapitolul sau capitolul: numele i prenumele, func ia conform
structurii organizatorice pentru dezafectare, data întocmirii, semn tura.
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ANEXA Nr.4
CON INUTUL CADRU PENTRU RAPORTUL FINAL DE DEZAFECTARE
La finalizarea lucr rilor de dezafectare, titularul va întocmi Raportul Final de Dezafectare, în care va
include:
1. Prezentarea obiectivului/instala iei nucleare;
2. Scopul procesului de dezafectare;
3. Criteriile radiologice utilizate pentru atingerea nivelurilor de eliberare de sub cerin ele de
autorizare pentru echipamente, cl diri i/sau amplasament, sau pentru orice alt regim de control
aprobat de c tre CNCAN;
4. Prezentarea activit ilor de dezafectare;
5. Prezentarea oric ror echipamente si/ cl diri nedezafectate sau par ial dezafectate;
6. Raportul final de evaluare radiologic ;
7. Inventarul materialelor radioactive generate, inclusiv cantitatea i tipurile de de euri rezultate în
timpul dezafect rii i locul de stocare si/sau depozitare finala;
8. Inventarul de materiale, echipamente i înc peri care au atins nivelul de eliberare de sub cerin ele
de autorizare;.
9. Structurile, ariile i echipamentele r mase cu utiliz ri restrictive;
10. Situa ia oric ror evenimente anormale i incidente ap rute în timpul dezafect rii;
11. Situa ia dozelor ocupa ionale sau pentru public primite în timpul dezafect rii;
12. Experien a câ tigata i concluzii finale.
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ANEXA Nr.5
CON INUTUL CADRU PENTRU
RAPORTUL FINAL DE EVALUARE RADIOLOGICA
Raportul Final de Evaluare Radiologic va include cel pu in urm toarele:
1. Denumirea obiectivului/instala iei nucleare;
2. Prezentarea instala iei nucleare:
2.1. Tipul i amplasarea instala iei;
2.2. Prezentarea amplasamentului;
2.3. Proprietatea - regimul propriet ii;
2.4. Prezentarea obiectivului/instala iei.
3. Fundamentarea:
3.1. Motivele dezafect rii;
3.2. Administrarea dezafect rii.
4. Istoria de operare:
4.1. Autorizare i operare;
4.2. Activit ile realizate;
4.3. Practic de dispunere a de eurilor.
5. Activit ile de dezafectare:
5.1. Obiective;
5.2. Rezultatele supravegherilor precedente;
5.3. Proceduri de decontaminare i demontare utilizate.
6. Proceduri de monitorizare radiologic :
6.1. Rezultatele m sur torilor probelor prelevate;
6.2. Niveluri de fond identificate;
6.3. Contaminan ii principali identifica i;
6.4. Niveluri de eliberare stabilite;
6.5. Echipamentele i procedurile selectate;
6.6. Aparatura i tehnicile de m sura utilizate;
6.7. Metode utilizate.
7. Interpretarea i prelucrarea rezultatelor ob inute în urma supravegherii radiologice finale:
7.1. Tehnicile utilizate pentru evaluarea datelor;
7.2. Evaluarea statistica;
7.3. Evaluarea acceptabilit ii m sur torilor ob inute
7.4. Compara ii intre rezultatele ob inute i valorile limita specificate în reglementari;
7.5. Concluziile m sur torilor efectuate.
8. Concluziile monitoriz rii radiologice finale.
9. Anexe - Datele ob inute în cadrul monitoriz rii radiologice finale, harta m sur torilor efectuate, etc.
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ANEXA Nr.6
DOCUMENTE NECESARE A FI TRANSMISE C TRE CNCAN PENTRU SOLICITAREA OB INERII
AUTORIZA IEI DE DE INERE A OBIECTIVELOR/INSTALA IILOR NUCLEARE AFLATE în
DEZAFECTARE

În vederea ob inerii autoriza iei de de inere, titularul trebuie s transmit la CNCAN urm toarele
documente:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Cerere solicitant
Decizie din partea solicitantului de autoriza ie privind persoana responsabila de obiectivul /instala ia
nuclear pe timpul de inerii;
Copia permiselor de exercitare în domeniul nuclear pentru persoanele care efectueaz activit i
specifice fazei de autorizare solicitat , în conformitate cu Normele fundamentale de securitate
radiologic ;
Num rul i calificarea angaja ilor care vor efectua activit ile stabilite în programele prev zute la
alin. (12) i (13), pe durata valabilit ii autoriza iei de de inere;
Demonstrarea asigur rii resurselor materiale i financiare pentru faza de autorizare solicitata;
Raport Final de Securitate pentru depozitarea combustibilului nuclear;
Raportul Final de Dezafectare, pân la stadiul intr rii în faza de de inere, întocmit corespunz tor Anexei
nr.4;
Raportul de supraveghere radiologic la momentul solicit rii autoriza iei de de inere întocmit conform
cerin elor din Anexa nr.5;
Planul de Dezafectare a obiectivului/instala iei nucleare dup expirarea perioadei pentru care se solicita
autoriza ie de de inere;
Lista echipamentelor r mase în func iune - bariere fizice, sisteme de ventila ie, sisteme de securitate,
sistem de monitorizare, etc. - i programul de func ionare al acestora;
Lista sistemelor care trebuie reinstalate sau înlocuite pentru a realiza func iile anumitor echipamente
dezafectate;
Programul de supraveghere radiologic a cl dirii, structurilor i sistemelor de securitate r mase în
func iune;
Programul de între inere i repara ii a cl dirii, structurilor i sistemelor de securitate r mase în
func iune;
Planul de interven ie în caz de urgenta, inclusiv în caz de incendiu la obiectivul nuclear sau instala ia
nuclear respectiva;
Manual de asigurarea calit ii pentru faza de autorizare solicitat ;.
Planul de protec ie fizic i procedurile aferente privind reglementarea accesului în obiectivul/instala ia
nuclear în conformitate cu Normele de protec ie fizic din domeniul nuclear;
Proceduri aprobate privind raport rile periodice c tre CNCAN.
Aviz sanitar;
Acord/autoriza ie de mediu;
Dovada achit rii taxelor i tarifelor pentru faza de autorizare solicitat .
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ANEXA Nr.7
DOCUMENTE NECESARE A FI TRANSMISE C TRE CNCAN PENTRU OB INEREA
CERTIFICATULUI DE ÎNCHEIERE A ACTIVIT ILOR NUCLEARE SI DE ELIBERARE DE SUB
REGIMUL DE AUTORIZARE

În vederea ob inerii Certificatului de încheiere a activit ilor nucleare i de eliberare de sub
regimul de autorizare, titularul trebuie s transmit la CNCAN urm toarele documente:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Cerere solicitant
Raportul Final de Dezafectare, întocmit corespunz tor Anexei nr.4;
Raportul de supraveghere radiologic întocmit conform cerin elor din Anexa nr.5, prin care trebuie
demonstrat ca s-au atins nivelurile de eliberare de sub cerin ele de autorizare în toate incintele cl dirii i
pe amplasament.
Aviz sanitar;
Aviz/acord de mediu ;
Evaluarea radiologica finala efectuata de o organiza ie tehnica suport notificata de CNCAN, care s
ateste atingerea nivelurilor de eliberare de sub cerin ele de autorizare în toate incintele cl dirii i pe
amplasament.
Programul de reconstruc ie ecologic a amplasamentului
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ANEXA Nr.8

CON INUTUL CADRU PENTRU
RAPORTUL FINAL DE SECURITATE AL
DEPOZITELOR DE COMBUSTIBIL NUCLEAR

Raportul Final de Securitate al depozitelor de combustibil nuclear va include cel pu in urm toarele capitole,
dup caz:
1. Introducere
1.1. Scopul Depozitului
1.1.1. Justificarea depozitarii combustibilului
1.1.2. Anticiparea duratei de viata a depozitului
1.1.3. Obiective pe termen lung
1.2. Descrierea general a depozitului
1.2.1. Componentele principale ale depozitului
1.2.2. Descrierea amplasamentului i planul depozitului
1.2.3. Descrierea opera iilor de manevrare a combustibilului
1.3. Indicatori de performanta
1.3.1. Protec ia radiologic
1.3.1.1. Protec ia radiologic a lucr torilor
1.3.1.2. Protec ia radiologic a publicului
1.3.2. Protec ia mediului
1.3.3. Men inerea subcriticit ii
1.3.4. Îndep rtarea c ldurii reziduale
1.3.5. Al i indicatori
2. Descrierea caracteristicilor constructive ale componentelor i echipamentelor depozitului.
2.1. Elemente combustibile, fascicule/casete cu elemente combustibile.
2.2. Dispozitive de manevrare a combustibilului
2.3. Pu uri/Bazine de stocare
2.4. Containere de manevrare a combustibilului
2.5. Containere de transfer a combustibilului
2.6. Mijloace de transfer/transport
2.7. Structura depozitului
2.8. Structuri auxiliare
2.8.1. Cl diri
2.8.1.1. Cl diri ale serviciilor auxiliare
2.8.2. Fortific ri
2.8.3. Echipamente de ridicat, poduri rulante, macarale
3. Caracteristicile amplasamentului.
3.1. Geologia amplasamentului depozitului i a regiunii respective
3.1.1. Litologie i stratigrafie
3.1.1.1. Materiale naturale
3.1.1.2. Straturi ad ugate artificial
3.1.2. Caracteristici geotehnice
3.1.3. Seismicitate
3.1.3.1. Falii tectonice, zone instabile
3.1.3.2. Istoria cutremurelor din zona amplasamentului
3.2. Geomorfologia i topografia amplasamentului
3.2.1. Stabilitatea amplasamentului
3.2.1.1. Stabilitatea pantei amplasamentului
3.2.1.2. Eroziunea de suprafa a
3.2.2 Impactul zonei înconjur toare
3.2.2.1. Alunec ri de teren
3.2.2.2. Avalan e
3.3. Condi iile meteorologice i clima din regiunea geografica a amplasamentului
3.3.1. Precipita ii
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3.3.1.1. Cantitatea normal de precipita ii - ploi, lapovi a, ninsoare, grosimea stratului de
z pada, gradul de acoperire cu gheata, grosimea stratului de ghea a
3.3.1.2. Înregistr ri extreme ale cantit ilor de precipita ii
3.3.2. Mi carea frontului atmosferic
3.3.2.1. Intensitatea i direc ia medie a vântului
3.3.2.2. Valori extreme ale intensit ii vântului – tornade, cicloane atmosferice
3.3.3. Expunerea la soare
3.3.4. Valorile normale al temperaturii atmosferice
3.3.4.1. Valori extreme înregistrate
3.3.5. Domeniul normal al presiunii barometrice
3.3.6. Domeniul normal de umiditate
3.3.7. Caracteristici chimice relevante ale atmosferei
3.3.8. Desc rc ri electrice atmosferice
3.3.8.1. Frecven a furtunilor înso ite de desc rc ri electrice
3.3.8.2. Frecven a tr snetelor – pe an, pe kilometru p trat
3.4. Hidrologia i hidrogeologia amplasamentului i a regiunii respective
3.4.1. Condi ii normale ale devers rilor apelor de suprafa a
3.4.1.1 Inunda ii – frecven
i cantitate
3.4.2. Regimul apelor subterane
3.4.2.1. Nivelul i cantitatea pânzei de apa freatic în condi ii normale
3.4.2.2. Nivelurile i cantit ile extreme înregistrate
3.5. Surse poten iale naturale de incendiu sau explozie
3.5.1. Incendii forestiere, scurgeri de petrol, scurgeri de gaze
3.6. Fauna i flora terestra a amplasamentului
3.7. Fauna i flora acvatica adiacenta amplasamentului.
4. Demografia popula iei din vecin tatea amplasamentului
4.1. Distribu ia popula iei
4.2. Agricultura
4.3. Vecin t i reziden iale i comerciale
4.3.1. Componenta i natura activit ilor comerciale
4.4. Parcuri industriale
4.4.1. Componen a i natura activit ilor industriale
4.5. Rute de transport adiacente amplasamentului
4.5.1. Transport naval i fluvial
4.5.2. osele
4.5.3. Cai ferate
4.5.4. Culoare de zbor
4.6. Mine i cariere de exploatare
4.7. Obiective i instala ii nucleare
4.8. Centrale electrice inclusiv nuclearoelectrice
4.9. Construc ii care pot deveni surse de pericol, ca de exemplu baraje în amonte de amplasament
5. Bazele proiect rii
5.1. Caracteristicile combustibilului nuclear
5.1.1. Descrierea constructiva a casetelor/fasciculelor de combustibil
5.1.1.1. Depuneri pe suprafe ele casetelor/ fasciculelor de combustibil
5.1.2. Descrierea constructiva a elementelor combustibile
5.1.3. Îmbog irea ini iala a combustibilului
5.1.4. Gradul de ardere, istoria func ionarii la putere
5.1.5. Durata minima de r cire
5.1.6. Compozi ia izotopic la momentul depozitarii
5.1.7. Intensitatea câmpului de radia ii la momentul depozitarii
5.1.8. Reactivitatea la momentul depozitarii
5.1.9. C ldura reziduala la momentul depozitarii
5.2. Înc rcarea cu combustibil
5.2.1. Cantitatea de combustibil depozitata pe unitatea de stocare – bazin/put/container
5.2.2. Capacitatea de stocare totala a depozitului
5.3. Durata de depozitare preconizata
5.4. Opera ii de manevrare a combustibilului
5.4.1. Operarea pu urilor/bazinelor de stocare: echipamente i proceduri
5.4.2. Opera ii de transfer: echipamente i proceduri
5.4.3. Opera ii de înc rcare/a ezare: echipamente i proceduri
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5.5. Criterii de selec ie i justificarea materialelor structurale
5.5.1. Caracteristici fizice i chimice
5.5.2. Propriet i termice
5.5.3. Propriet i mecanice
5.5.4. Parametrii limita
5.5.4.1. Temperatura maxima admisibila pentru materialele structurale
5.5.4.2. Tensiuni mecanice maxime admisibile pentru materialele structurale
5.5.5. Comportarea în timp a materialelor structurale
5.5.5.1. Viteze de coroziune
5.5.5.2. Fluaj
5.5.5.3. Rezistenta la oboseala
5.5.5.4. Coeficient de dilatare termica
5.5.5.5. Modific ri structurale induse de expunerea la radia ii
5.5.6. Timpul de viata preconizat al depozitului
5.6. Criteriile alegerii amplasamentului: selec ia i justificarea
5.6.1. Valori ale parametrilor care au stat la baza proiect rii
5.6.2. Cerin e ale valorilor parametrilor externi pentru analize de accident
5.7. Analize de accident
5.7.1. Evenimente de ini iere: selec ia i justificarea
5.7.1.1. Evenimente externe naturale
5.7.1.2. Evenimente externe induse de factorul uman
5.7.1.3. Evenimente interne induse de factorul uman
5.7.1.4. Defect ri ale echipamentelor i componentelor
5.7.2. Efecte sinergetice
5.7.3. Operare normala: defini ii i justific ri
5.7.4. Evenimente opera ionale anticipate: selec ie i justificare
5.7.5. Accidente baza de proiect: selec ie i justificare
5.7.6. Accidente severe: selec ie i justificare
5.8. Înc rc ri baza de proiect
5.8.1. Statice
5.8.2. Dinamice
5.8.2.1. Ciclice
5.8.2.2. Impact
5.8.3. Tensiuni induse termic
5.8.4. Presiunea interna
5.9. Indicatori de performanta
5.9.1. Prezentarea indicatorilor de performanta
5.9.2. Valori pentru criteriile de performanta
5.9.2.1. Câmpuri de radia ii
5.9.2.2. Nivele de contaminare
5.9.2.3. Zone pentru controlul contamin rii i al nivelului de radia ii
5.9.2.4. Eliber ri radiologice i neradiologice
5.9.2.5. Temperatura maxima pe teaca elementelor combustibile
5.9.2.6. Altele
5.9.3. Justificarea estim rilor
5.9.4. Justificarea valorilor criteriilor de performanta
6. Justificarea proiect rii
6.1. Exploatarea depozitului
6.1.1. Operare normala - referire la subcapitolele 5.7.3 i 5.8
6.1.2. Anticiparea evenimentelor în exploatare - Referire la subcapitolele 5.7.4 i 5.8.
6.1.3. Accidente baza de proiect - Referire la subcapitolele 5.7.5 i 5.8.
6.1.4. Accidente severe - Referire la subcapitolele 5.7.6. i 5.8
6.2. Rezultatul analizelor de securitate
6.2.1. Fundamentarea analizelor
6.2.2. Integritatea structurala a componentelor depozitului - Referire la capitolul 2
6.2.2.1. Pere ii bazinelor/pu urilor
6.2.2.2. Fundul bazinelor/pu urilor
6.2.3. Transferul termic
6.2.4. Doze estimate i demonstrarea principiului ALARA
6.2.4.1. Estimarea dozelor maxime individuale, de grup i colective pentru lucr torii
expu i profesional
6.2.4.2. Estimarea dozelor pentru popula ie pentru grupul critic i pentru colectiv
6.2.5. Factori de securitate
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6.3. Concluziile analizelor de securitate
6.3.1. Protec ia biologica
6.3.2. Incinta de siguran a
6.3.3. Geometria dispunerii combustibilului
6.3.4. Modificarea moder rii
6.3.5. Disiparea c ldurii reziduale
6.4. Interven ia în caz de accident
6.4.1 Resurse disponibile
6.4.1.1. Materiale i echipamente de interven ie
6.4.1.2. Personalul de interven ie
6.4.2. Planul de interven ie în caz de urgenta, inclusiv în caz de incendiu
6.4.3. Structura organizatorica pentru interven ia în caz de urgenta
6.4.4. Mic orarea efectelor accidentelor ca rezultat al interven iei în caz de urgenta.
6.5. Evalu ri impact
6.5.1. Impactul radiologic
6.5.2. Impactul asupra mediului
6.5.3. Altele
7. Sistemul de management al combustibilului
7.1. Sistemul de garan ii
7.2. Sistemul de protec ie fizica
7.3. Controlul recep ion rii combustibilului
7.3.1. Determinarea acceptabilit ii: echipamente i proceduri
7.4. Combustibilul defect
7.4.1. Detectarea
7.4.2. Manevrare: echipamente, componente, proceduri de lucru
7.5. Recuperarea combustibilului în cazul manevr rii/depozitarii defectuoase
7.6. Minimizarea impactului înc rc rii containerului asupra oper rii de rutina a bazinului/pu ului de
stocare .
8. Monitorizarea radiologica
8.1. Obiectivele monitoriz rii
8.1.1 Personalul de exploatare
8.1.2. Câmpurile de radia ii
8.1.2.1. La contact
8.1.2.2. În interiorul depozitului
8.1.2.3. În perimetrul amplasamentului
8.1.3. Controlul contamin rii
8.1.4. Monitorarea eliber rii efluen ilor
8.1.4.1. Monitorarea aerosolilor
8.1.4.2. Monitorarea efluen ilor lichizi
8.1.5. Receptori din mediu
8.1.6. Parametrii specifici ai sistemului de monitorizare
8.1.6.1. Selec ie i justificare
8.2. Modul de monitorizare
8.2.1. Adecvarea i fiabilitatea sistemului de monitorizare radiologica
9. Programul de inspec ii i între inere
10. Planul de dezafectare conceptual al depozitului de combustibil nuclear
10.1. Op iuni de dezafectare
10.1.1. Estimarea costurilor
10.1.2. Impactul dezafect rii
10.1.3. Beneficiile dezafect rii
10.2. Considera ii privind dezafectarea
10.2.1. Recuperarea combustibilului din bazinele/pu urile de stocare
10.2.2. Dezmembrarea/decontaminarea/depozitarea echipamentelor
10.2.3. Dezmembrarea/decontaminarea/depozitarea containerelor i structurilor depozitului
10.2.4. Reconstruc ia ecologica a amplasamentului
10.3. Programul de revizuire i actualizare periodica a planului de dezafectare
11. Programul de asigurarea calit ii
11.1. Proiectare i analize
11.2. Construc ia depozitului
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11.2.1 Fabricarea componentelor
11.3. Operare
11.3.1. Manevrarea combustibilului
11.3.2. Sistemul de management al combustibilului
11.3.3. Monitorizare
11.3.4. Inspec ii i între inere
11.3.5. Asigurarea cu personal
11.3.5.1. Schema organizatorica
11.3.5.2. Necesarul de personal
11.3.5.3. Preg tirea i instruirea personalului
11.4. Dezafectare
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