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ÎNTÂLNIREA TRILATERALĂ PRIVIND PROIECTUL
DEPOZITULUI NAȚIONAL DE LA KOZLODUI

La data de 7 decembrie
2018, în orașul Kozlodui
(Bulgaria),
reprezentanții
organizațiilor societății civile
din România și Bulgaria și
reprezentanții
companiei
bulgare Întreprinderea de
Stat
pentru
Deșeuri
Radioactive (SERAW), au
participat la o întâlnire
comună pentru a discuta
problemele privitoare la
contruirea depozitului de
deșeuri cu radioactivitate
mică și medie localizat in
Bulgaria, aproape de orașul Kozlodui. Inițiativa de soluționare a problemelor este condusă de
Mecanismul de Contestații pentru Proiecte din cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD).
Mecanismul de Contestații pentru Proiecte este mecanismul de responsabilizare al BERD,
care oferă posibilitatea unei revizuiri independente a plângerilor formulate de una sau mai
multe persoane individuale sau organizații referitoare la proiectele BERD.
În martie 2018, reprezentanții societății civile din România și Bulgaria și-au exprimat
preocuparea către Mecanismul de Contestații pentru Proiecte în legătură cu construirea
depozitului de la Radiana. Aceste preocupări au privit impactul proiectului asupra populației și
mediului, subliniind necesitatea transparenței și a consultărilor publice. BERD administrează
Fondul Internațional de Asistență pentru Dezafectare din Kozlodui, care co-finanțează prima
etapă a construcției instalației de depozitare pentru deșeurile cu radioactivitate scăzută și
medie provenite de la dezafectarea unităților 1-4 ale Centralei Nucleare de la Kozlodui din
Bulgaria.
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În
conformitate
cu
Regulamentul de procedură
al
Mecanismului
de
Contestații pentru Proiecte,
Leonardo D'Urso a fost
desemnat în calitate de
Mediator independent pentru
Inițiativa de soluționare a
problemelor pentru a facilita
dialogul dintre reprezentanții
societății civile și Compania
SERAW pentru a rezolva
problemele
adresate
Mecanismului de Contestații
pentru Proiecte, fără a stabili

culpă sau vinovăție.

În timpul primei întâlniri comune, care a fost găzduită de SERAW la sediul din Kozlodui, părțile
au avut oportunitatea să se întâlnească din nou și să inițieze un dialog în cadrul procedurii
Mecanismului de Contestații pentru Proiecte. SERAW a organizat o vizită comună la șantierul
depozitului pentru reprezentanții societății civile. Întâlnirea a început prin semnarea Acordului
Cadru pentru mediere de către dl. Dilyan Petrov, directorul executiv al SERAW și dna.
Luminița Simoiu, președinta Asociației Civice pentru Viață din Craiova, România în calitate de
lider al reprezentanților societății civile. Participanții la întâlnirea comună, care au pus întrebări
și și-au exprimat preocupările au fost: un membru al Parlamentului României, câte un
reprezentant al administrației locale din Craiova și din Dăbuleni, o doctoriță de la Clinica de
Oncopediatrie de la Spitalul Județean Craiova, reprezentanți de la diverse organizații
profesionale, cadre universitare și reprezentanți ai societății civile atât din România, cât și din
Bulgaria.
Părțile au convenit că Vor lua decizii de comun acord în timpul procedurii de dialog pentru ași
consolida încrederea, respectul și cooperarea și a găsi soluții acceptabile pentru beneficiul
tuturor părților implicate.
În timpul întâlnirii, inginera șefă de la SERAW, dna. Ira Stefanova, a făcut o prezentare privind
scopul depozitului, detaliile tehnice ale construcției și stadiul actual al proiectului. Prezentarea
a fost urmată de o vizită la șantier. Principalele subiecte abordate au fost similare cu cele
prezentate la Filarmonica din Craiova, din România, la data de 9 iunie 2016, în timpul
dezbaterii publice oficiale a proiectului. În cadrul discuțiilor ulterioare, reprezentanții societății
civile au avut oportunitatea să își exprime diverse preocupări și să ridice diferite întrebări
legate de construcția depozitului, cum ar fi proiectarea depozitului și capacitatea sa de
depozitare, alegerea amplasamentului pentru construcția depozitului, finanțarea proiectului și
tipul de deșeuri stocate, impactul de mediu asupra comunităților, mecanismele de prevenire și
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intervenție în caz de accident, garanțiile oferite de SERAW privind protecția mediului și
respectarea standardelor europene privind deșeurile radioactive etc. Reprezentanții SERAW
s-au angajat să asigure în permanență, în lunile următoare, informații relevante și actualizate
referitoare la diversele probleme ridicate în timpul reuniunii.
La finalul întâlnirii, părțile și-au exprimat bunăvoința de a continua procedura de dialog în mod
deschis și transparent și au convenit ca o a doua întâlnire comună în cadrul Procedurii de
soluționare a problemelor din cadrul Mecanismului de Contestații pentru Proiecte al BERD să
aibă loc în termen de două sau trei luni în Craiova, România.
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