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ÎNTÂLNIREA BILATERALĂ PRIVIND PROIECTUL  
DEPOZITULUI NAȚIONAL DE DEȘEURI RADIOACTIVE DE LA KOZLODUI A 

AVUT LOC LA CRAIOVA 
 
 

La data de 17 iulie 2019, la Craiova, reprezentanții organizațiilor societății civile din România 
și Bulgaria și reprezentanții companiei bulgare Întreprinderea de Stat pentru Deșeuri 
Radioactive (SERAW) au participat la a doua întâlnire comună. Participanții au discutat 
aspecte legate de construirea unui depozit pentru deșeuri cu radioactivitate mică și medie 
situat în Bulgaria, la Radiana, Kozlodui. 
 
Mecanismul de contestații pentru proiecte (PCM) al Băncii Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD) desfășoară o inițiativă de soluționare a problemelor între reprezentanții 
societății civile și compania SERAW. PCM este mecanismul de responsabilizare al BERD, 
care oferă posibilitatea unei revizuiri independente a plângerilor din partea uneia sau mai 
multor persoane sau organizații cu privire la un proiect al BERD. 
 
În cadrul procedurii de dialog, părțile au stabilit o agendă de discuții în conformitate cu Acordul 
cadru pentru Procesul de Dialog, semnat la Kozlodui pe 7 decembrie 2018 de dl Dilyan 
Petrov, directorul executiv al SERAW, dna Luminita Simoiu, România și dna Albena 
Simionova, Bulgaria, coordonatoarele reprezentanților societății civile. 
 
Principalele subiecte discutate la Craiova de către părțile implicate în procesul de dialog au 
făcut referire la construcția depozitului, proiectarea acestuia și capacitatea sa de depozitare, 
alegerea amplasamentului pentru construcția depozitului, finanțarea proiectului, tipul de 
deșeuri care urmează să fie depozitate și planul de urgență. 
 
În martie 2018, reprezentanții societății civile din România și Bulgaria și-au exprimat 
îngrijorarea către Mecanismul de contestații pentru proiecte din cadrul BERD în legătură cu 
sprijinul financiar pentru construirea depozitului de la Radiana. Aceste îngrijorări se referă la 
impactul posibil al proiectului asupra populației și asupra mediului, subliniind necesitatea 
transparenței și a consultărilor publice. BERD administrează Fondul internațional de asistență 
pentru dezafectare din Kozlodui, care cofinanțează construcția primei etape și infrastructura 
de sprijin a depozitului național pentru deșeuri cu radioactivitate mică și medie provenite din 
dezafectarea unităților 1-4 ale Centralei electrice nucleare Kozlodui din Bulgaria. 
 
În conformitate cu Regulamentul de procedură al PCM, 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 în vederea rezolvării 
problemelor adresate către PCM, fără a stabili culpă sau vinovăție. 


