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IINNTTRROODDUUCCEERREE     

Majoritatea românilor au ajuns în timp sã creadã cã energia nuclearã este ieftinã,
curatã ºi sigurã. Reactorul de la Cernavodã este de model canadian, ceea ce ar
reprezenta o garanþie de siguranþã. Un documentar despre dezastrul zonelor miniere
uranifere nu ne poate schimba aceastã mentalitate, fiind vorba de poluare istoricã, cum
este cazul ºi în alte sectoare. Accidentul de la Cernobîl a fost cauzat de eroarea
umanã, fapt ce nu se poate repeta în prezent. Energia nuclearã este soluþia pentru
combaterea schimbãrilor climatice. Numai energia nuclearã ne poate acoperi
consumul în viitor. Nu este adevãrat. ªi situaþia e mult mai gravã, aceste lucruri nu sunt
doar false, ci împiedicã dezvoltarea durabilã a sectorului energetic românesc.

Este dificil de rezumat care sunt problemele utilizãrii energiei nucleare, pentru cã sunt
multiple ºi complexe. Am încercat sã simplificãm pe cât posibil terminologia folositã în
aceastã lucrare, ºi sperãm ca informaþiile sã fie accesibile ºi inteligibile. Povestea nu
începe cu operarea centralei nucleare, ci o întreagã lume se ascunde vederii noastre,
de la mineritul uraniului, cu impactul sãu imediat asupra muncitorilor (iradiere
externã ºi internã, afecþiuni renale ºi hepatice, cancer, afecþiuni vasculare
etc.) ºi asupra comunitãþilor miniere (halde de steril ce elibereazã substanþe
toxice ºi radioactive). Pânã la a fi ars în reactoare, uraniul trebuie prelucrat, ceea ce
produce o nouã serie de deºeuri, depozitate în iazuri de decantare ce pun la dispoziþia
lumii vii elemente radioactive, precum ºi cianuri, arsenic, plumb ºi mercur.

Funcþionarea de zi cu zi a centralelor nucleare produce deºeuri radioactive. O micã
parte din acestea sunt eliberate în mod controlat în mediu, prin emisii lichide sau
gazoase, în limite stabilite prin lege. Centralele nucleare sunt în principiu
termocentrale ce ard combustibil nuclear, iar energia termicã rezultatã pune în miºcare
o turbinã ce produce energia electricã. Barierele necesare pentru pãstrarea
substanþelor toxice ºi radioactive în reactor sunt complexe, implicã o multitudine de
componente ce pot oricând ceda. În cazul unui accident nuclear, pericolul la care
este supusã populaþia este evident. Expunerea la precipitaþiile radioactive duce la boli
genetice, cancer ºi leucemie. În câteva zone din Bielorusia, de exemplu, rapoarte
naþionale indicã o creºtere de peste o sutã de ori a incidenþei cancerului tiroidian la
copii, comparativ cu perioada de dinainte de accidentul de la Cernobîl.

Una din cele mai serioase ºi persistente probleme ale energiei nucleare este
gestionarea deºeurilor radioactive. Industria nuclearã susþine cã aceasta nu
reprezintã o problemã majorã, atât timp cât cantitãþile nu sunt mari. De fapt, producþia
a o mie de tone de combustibil de uraniu genereazã în mod normal 100.000 de tone
de deºeuri solide ºi 3,5 milioane de litri de deºeuri lichide. Atât timp cât
produsele de descompunere pe termen lung, precum Thoriu-230 ºi Radiu-226 nu sunt
eliminate, materialul steril conþine 85% din radioactivitatea iniþialã a
minereului. În plus, sterilul conþine metale grele ºi alte substanþe toxice, precum
arsenic ºi reactivi folosiþi în timpul prelucrãrii minereului. ªi totuºi nu volumul deºeurilor
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reprezintã problema principalã, ci toxicitatea ºi radioactivitatea acestora pe
termen lung. În prezent, nu existã nicãieri în lume un depozit permanent
pentru deºeuri înalt radioactive, datoritã problemelor de risc seismic, de eliberare
a materialului radioactiv în apa freaticã etc.

Pânã în prezent, deºeurile de activitate medie ºi joasã au fost depozitate în depozitul
naþional de deºeuri radioactive de la Bãiþa Bihorului (Munþii Apuseni, lângã oraºul ªtei,
în bazinul Criºului Negru); de regulã, pentru un volum de deºeuri de dimensiunea
unei cutii de chibrituri se poate ajunge la un "conteiner" de mãrimea unui butoi
de 100 l. Activitatea unei unitãþi CANDU 6 la Cernavodã genereazã o cantitate medie
de aproximativ 90 tone de combustibil uzat în fiecare an. Având în vedere punerea în
funcþiune a celui de al doilea reactor în 2007, cantitatea totalã de combustibil uzat de
la aceste douã unitãþi va ajunge la 5400 tone la sfârºitul perioadei lor de viaþã (30 de
ani).

Este general acceptat de cãtre comunitatea ºtiinþificã faptul cã nu existã un nivel de
siguranþã a expunerii la radiaþii. Industria nuclearã nu poate accepta acest fapt,
având în vedere cã centralele nucleare depind de posibilitatea expunerii populaþiei la
doze 'inofensive' de radiaþii. Apariþia cancerului cauzat de expunerea la nivele joase
de radiaþie poate avea loc ºi 20 de ani mai târziu, astfel încât nu se poate stabili
o corelaþie exactã între efectul radiaþiilor ºi apariþia bolii. Sunt necesare înregistrãri
medicale de lungã duratã, în special în zonele miniere ºi în jurul centralelor nuclear-
electrice. 

În prezent existã 442 de reactoare în funcþiune în întreaga lume: mai puþin de 10%
decât numãrul prezis de Agenþia Internaþionalã de Energie Atomicã acum 30 de ani.
Aceste reactoare acoperã circa 16% din producþia mondialã de energie electricã, ºi
doar 6% din energia primarã comercialã. La sfârºitul anului 2002, doar 32 de
reactoare erau înregistrate ca fiind în construcþie, de mai mult de 15 ani, reactoare ce
probabil nu vor fi finalizate vreodatã. În SUA nu a fost fãcutã nici o comandã pentru
construcþia unui reactor, în peste 30 de ani. În plus, luând în considerare rata de
închidere a reactoarelor nucleare din lume la ora actualã, pentru a se menþine nivelul
actual al producþiei ar trebui construite circa 70 de reactoare pânã în 2015, ceea ce
este imposibil din cauza duratei mari de construcþie ºi sumelor imense necesare. State
precum Germania, Spania, Suedia au limitat durata de viaþã a centralelor ºi au
interzis construcþia unor noi reactoare. Austria, Danemarca, Grecia, Irlanda,
Luxemburg, Italia, Portugalia nu folosesc energia nuclearã. 

Costurile energiei nucleare sunt enorme, deºi aceasta nu se vede în preþul
energiei electrice, pentru cã multe costuri sunt finanþate de societate sub forma
subvenþiilor guvernamentale. Dacã industria nuclearã ar trebui sã suporte singurã
costurile pentru dezafectare, managementul deºeurilor, asigurarea
riscurilor etc., atunci ar fi o sursã de energie foarte scumpã. În acest timp, preþul
utilizãrii energiilor regenerabile sunt în scãdere. Dacã ar trebui sã alegem unde sã ne
investim banii, atunci guvernul ºi societatea ar trebui sã ofere mai multe mijloace pentru
dezvoltarea energiei durabile ºi pentru reducerea cererii de energie.
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Energia nuclearã este un mod periculos ºi ineficient de a preveni schimbãrile
climatice. În afarã de aceasta mai sunt ºi problemele deºeurilor radioactive,
riscurile de siguranþã, de sãnãtate a angajaþilor, precum ºi cel de proliferare
nuclearã ºi al terorismului. Avem destule cunoºtinþe tehnologice pentru a introduce
energiile regenerabile la o scarã largã ºi pentru a preveni consumul inutil de energie.
Ceea ce ne lipseºte este voinþa politicã de a investi în aceste metode de protecþie
climaticã. Schimbãrile climatice deja cauzeazã o mulþime de pagube financiare,
sociale ºi ecologice. Nu ne putem permite sã le trecem cu vederea. 

România ºi Bulgaria se aseamãnã foarte mult în privinþa ineficienþei în producþia
ºi consumul de energie. În mod logic, ar putea reduce necesarul de energie, ºi
elimina cheltuielile de investiþie în noi capacitãþi de producþie prin mãsuri simple ºi
ieftine de eficienþã energeticã. Iar pentru acoperirea necesarului viitor de energie, ar
putea începe de acum un program de promovare a surselor curate ºi durabile de
energie. Aici cele douã þãri iarãºi se aseamãnã, având un potenþial considerabil de
valorificare a surselor regenerabile de energie. Industria energeticã însã pare a avea
un alt sistem de raþionament, care ajunge sã 'conducã' 'interesul naþional' spre propriile
profituri. 
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11..     NNOOÞÞ IIUUNNII     DDEE     BBAAZZÃÃ    DDEESSPPRREE     EENNEERRGGIIAA    NNUUCCLLEEAARRÃÃ

1.1. Cum funcþioneazã o centralã nuclearã

Centrala nuclear-electricã este în linii generale o termocentralã ce foloseºte uraniu în
loc de combustibili fosili (cãrbune, petrol, gaze naturale). Cãldura obþinutã în reactorul
nuclear este folositã pentru a transforma apa în abur, acesta roteºte paletele unei
turbine, ce pune în miºcare generatorul de energie electricã. 

Cãldura este produsã în reactor prin scindarea atomilor de uraniu; atunci când un atom
de uraniu este scindat în urma ciocnirii cu un neutron în miºcare, are loc eliberarea de
energie ºi a altor doi-trei neutroni noi - aceasta este o reacþie nuclearã denumitã reacþia
de fisiune. Dacã neutronii eliberaþi sunt încetiniþi sau moderaþi, probabilitatea unei noi
ciocniri atomice generatoare de energie termicã creºte - rezultând astfel reacþia de
fisiune in lanþ. 

Un reactor nuclear este alcãtuit dintr-o zonã centralã, în care are loc reacþia de fisiune
în lanþ, un mediu de rãcire care transferã cãldura la generatorii de abur, ºi moderatorul,
care permite întreþinerea reacþiilor în lanþ prin reducerea vitezei neutronilor.

1.2. Radiaþiile

Radiaþiile reprezintã particule de mare vitezã ºi unde electromagnetice care afecteazã
þesuturile vii prin spargerea legãturilor chimice ºi prin modificãri biochimice. Existã mai
multe tipuri de radiaþii, ce au impact diferit asupra organismelor. Particulele alfa sunt
periculoase dacã sunt inhalate sau ingerate, razele gamma ºi X pãtrund adânc în corp,
iar neutronii au o acþiune ºi mai puternicã. Radiaþiile cauzeazã cancer ºi boli genetice,
ce pot apãrea imediat, sau la foarte mult timp dupã expunerea la radiaþii. Radiaþiile
scad de asemenea capacitatea corpului de a rãspunde la infecþii, afectând sistemul
imunitar.

Tipuri de radiaþii
- radiaþii alfa, pot fi oprite de o coalã de hârtie
- radiaþii beta, pot fi oprite de o coalã de aluminiu
- radiaþii gamma, pot fi oprite de un perete de beton sau cantitãþi mari de apã

1.3. Ciclul combustibilului nuclear

Minã - minereu - fabricã de concentrare - uraniu concentrat - rafinare - oxid de uraniu -
fabrica de combustibil - combustibil - ardere în reactor - combustibil uzat - bazin de
depozitare în cadrul centralei - depozitare intermediarã - depozitare finalã sau re-
procesare.
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Explorarea uraniului
Înainte de a trece la minerit, rezervele de uraniu trebuiesc localizate, în general prin
prospecþiuni ale zonelor ce prezintã un nivel ridicat de radioactivitate. Locaþiile
identificate sunt explorate iar mostrele sunt analizate de geologi.

Excavarea
Rezervele de uraniu sunt scoase la suprafaþã. Deoarece uraniul se gãseºte în
concentraþii mici în scoarþa terestrã, trebuiesc dislocate mari cantitãþi de rocã. Ca atare,
sunt generate mari cantitãþi de material steril. 

Mãcinarea
Înainte de a fi tratat, minereul trebuie mãcinat în particule fine. Dupã prima mãcinare,
minereul este transformat într-o pudrã finã. În acest stadiu, minereul este pregãtit pentru
tratare, însã are loc ºi difuzarea în mediu, pentru cã dimensiunea micã a particulelor
face foarte dificilã izolarea muncitorilor sau a împrejurimilor.

Concentrarea
Urmãtoarele stadii depind în mare mãsurã de tipul de minereu ce trebuie procesat. În
general, sunt adãugate la minereul pulverizat mari cantitãþi de apã, acid sulfuric ºi alte
substanþe. În urma acestui proces, 90% din cantitatea de uraniu este extrasã din
minereu.

Precipitare ºi uscare
Aceastã fazã, de uscare, centrifugare ºi precipitare chimicã, conduce la obþinerea
oxidului de uraniu (U3O8), numit 'yellowcake'. Acesta este materialul brut pentru
combustibilul nuclear. 

Obþinerea combustibilului nuclear
În acest stadiu, oxidul de uraniu este rafinat ºi se obþin pastile de uraniu ce vor constitui
combustibilul de ars în reactoarele nucleare. Centralele nuclear-electrice pot folosi
uraniul natural, izotopul U235, sau un izotop U238, obþinut în urma unui proces de
'îmbogãþire'.

Deºeurile
Pentru a ajunge la zãcãmântul de uraniu, trebuie extrase mari cantitãþi de rocã, ce sunt
depozitate în halde în zona minei. Aceste halde afecteazã mediul ºi sãnãtatea prin
radioactivitate, scurgeri de apã acidã care mobilizeazã metale grele, nori de praf. În
stadii ulterioare, dupã extragerea uraniului din minereu, materialul steril este pompat în
iazuri de decantare, în alte cuvinte lacuri în care materialul toxic este expus lumii vii. Pe
lângã pericolul radioactiv, sterilul conþine substanþe periculoase precum cianuri,
arsenic, plumb ºi mercur, ce se rãspândesc în mediu prin infiltrãri, scurgeri, vânt.

Funcþionarea de zi cu zi a centralelor nucleare produce deºeuri radioactive. O micã
parte din acestea sunt eliberate în mod controlat în mediu, prin emisii lichide sau
gazoase, în limite stabilite prin lege. Deºeurile cu nivel scãzut de radioactivitate (ca de
exemplu, îmbrãcãmintea de protecþie) sunt fie arse, fie compactate ºi stocate într-o
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incintã din beton de pe amplasamentul centralei. Deºeurile cu nivel intermediar de
radioactivitate (rãºini, filtre etc.) sunt stocate în structuri de beton îngropate sau la
suprafaþã.

În timpul funcþionãrii unei centrale nucleare, aceste tipuri de deºeuri radioactive
reprezintã aproximativ 1% din totalul deºeurilor radioactive solide, dacã nu luãm în
calcul: haldele de deºeuri radioactive rezultate din mineritul ºi procesarea uraniului;
apele contaminate din zonele miniere uranifere; deºeurile radioactive rezultate la
închiderea ºi dezafectarea centralei.

Cea mai importantã parte din deºeuri este reprezentatã de combustibilul uzat, cu nivel
foarte ridicat de radioactivitate. Combustibilul produce cãldurã în reactorul nuclear o
perioadã de aproximativ 2 ani, pânã când este utilizatã o parte din uraniul 235 (U-
235). Dupã ce fasciculul de combustibil este introdus în reactor, atomii de uraniu din
pastilele de combustibil fisioneazã. În acest proces se elibereazã cãldurã, ce este
utilizatã pentru transformarea apei în abur; apar noi elemente (neutroni), care pot
continua reacþia nuclearã, ºi noi elemente radioactive, denumite produse de fisiune ºi
actinide. Acumularea acestor elemente, în timp, împiedicã desfãºurarea normalã a
procesului de fisiune, fasciculul de combustibil devenind ineficient ºi trebuie înlocuit. În
acest moment, fasciculul de combustibil este puternic radioactiv ºi necesita luarea unor
mãsuri speciale de protecþie, depozitare ºi reducere a radioactivitãþii; combustibilul
uzat este stocat în aceastã fazã într-un bazin cu apã pentru a limita domeniul de acþiune
al radiaþiilor emise ºi pentru a-l "rãci". Combustibilul uzat îºi pierde aici o parte din
radioactivitate, însã rãmâne înalt radioactiv o foarte mare perioadã de timp (zeci de
mii de ani)1. 

Urmãtoarea fazã este stocarea permanentã, ce presupune depozitarea deºeurilor în
conteinere construite din materiale rezistente, opþiunea consideratã optimã fiind
depozitarea în subteran. În prezent, nu existã nicãieri în lume un depozit permanent
pentru deºeuri înalt radioactive, datoritã problemelor de risc seismic, de eliberare a
materialului radioactiv în apa freaticã etc. Protecþia deºeurilor depozitate poate fi
asiguratã prin: tuburile de protecþie ale combustibilului, conteinere, închiderea etanºã a
incintelor de depozitare. La peste jumãtate de secol de utilizare a energiei nucleare, nu
existã însã o soluþie tehnicã la problema depozitãrii permanente a deºeurilor
radioactive.

1.4. Depozitarea deºeurilor radioactive

Una din cele mai serioase ºi persistente probleme ale energiei nucleare este
gestionarea deºeurilor radioactive. Industria nuclearã susþine cã aceasta nu reprezintã
o problemã majorã, atât timp cât cantitãþile nu sunt mari. De fapt, producþia a o mie de
tone de combustibil de uraniu genereazã în mod normal 100.000 de tone de deºeuri
solide ºi 3,5 milioane de litri de deºeuri lichide. Atât timp cât produsele de
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descompunere pe termen lung, precum Thoriu-230 ºi Radiu-226 nu sunt eliminate,
materialul steril conþine 85% din radioactivitatea iniþialã a minereului. În plus, sterilul
conþine metale grele ºi alte substanþe toxice, precum arsenic ºi reactivi folosiþi în timpul
prelucrãrii minereului. ªi totuºi nu volumul deºeurilor reprezintã problema principalã, ci
toxicitatea ºi radioactivitatea acestora pe termen lung. 

Dupã 50 de ani de cercetare, nu existã încã soluþii practice pentru aceastã depozitare
finalã a deºeurilor înalt radioactive. Soluþia cea mai vehiculatã este construcþia unor
depozite subterane. În 1987, Departamentul de Energie din SUA ºi-a anunþat planurile
de a construi un astfel de depozit în Nevada, Yucca Mountain. Conform planului,
deºeurile radioactive urmau sã fie îngropate adânc în pãmânt, unde se spera cã ar
rãmâne ne-expuse apelor subterane ºi neafectate de cutremure. Pe o scarã temporalã
de mii de ani, este imposibil de prezis dacã o zonã va rãmâne uscatã, sau stabilã din
punct de vedere geologic. Mai mult decât atât, costurile monitorizãrii ºi întreþinerii de-
a lungul unei astfel de perioade sunt extrem de dificil de imaginat; generaþiile
urmãtoare vor avea de plãtit zeci de mii de ani pentru energia produsã acum pentru
câteva decenii. Proiectul Yucca Mountain a fost cercetat îndelung ºi s-a descoperit cã
nu corespunde din punct de vedere al izolãrii de apele subterane, a generat revoltã din
partea publicului, ºi în final a eºuat. 

Alte aºa-numite soluþii propuse implicã: depozitarea deºeurilor în tranºee pe fundul
oceanelor, trimiterea deºeurilor în spaþiu sau pãstrarea deºeurilor în cadrul centralelor
nucleare pânã li se va gãsi o utilizare în viitor. Aceastã ultimã metodã este folositã de
fapt în prezent.

1.5. Riscuri ºi impact

Uraniul pericliteazã sãnãtatea minerilor ºi a comunitãþilor aflate în vecinãtatea minelor.
Minerii sunt în principal expuºi la radiaþii ionizante produse de uraniu ºi de gazele
emise de minereu, respectiv radiu ºi radon. Radiaþiile atacã celulele ºi influenþeazã
structura ADN, producând mutaþii, afecteazã sistemul imunitar si cauzeazã cancer.

Este general acceptat de cãtre comunitatea ºtiinþificã faptul cã nu existã un nivel de
siguranþã a expunerii la radiaþii. Industria nuclearã nu poate accepta acest fapt, având
în vedere cã centralele nucleare depind de posibilitatea expunerii populaþiei la doze
'inofensive' de radiaþii. Apariþia cancerului cauzat de expunerea la nivele joase de
radiaþie poate avea loc ºi 20 de ani mai târziu, astfel încât nu se poate stabili o
corelaþie exactã între efectul radiaþiilor ºi apariþia bolii. Sunt necesare înregistrãri
medicale de lungã duratã, în special în zonele miniere ºi în jurul centralelor nuclear-
electrice. 

Riscul major pentru populaþie îl constituie acele accidente ce duc la emisii mari de
substanþe radioactive în mediu. Centralele nucleare sunt proiectate ºi realizate astfel
încât emisiile de elemente radioactive în cazul unui accident sã fie reduse la minimum.
Nici o modalitate de obþinere a energiei electrice nu este lipsitã de risc, de exemplu mii
de oameni pot muri în cazul ruperii unui baraj de la o centrala hidroelectricã.
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Protecþia centralelor nucleare se bazeazã pe asigurarea calitãþii componentelor,
pregãtirea operatorilor centralelor, detectarea ºi corectarea erorilor, sisteme
independente de securitate, ºi bariere fizice multiple pentru reþinerea emisiilor
radioactive. Accidente nucleare pot avea însã loc, cu o probabilitate mai mare odatã
cu îmbãtrânirea componentelor centralelor; spre deosebire de alte tipuri de accidente,
în cazul accidentului nuclear efectele persistã o perioadã extraordinar de mare. În plus,
industria nuclearã este responsabilã ºi de siguranþa peste milenii a depozitelor de
deºeuri radioactive, un alt risc major pentru sãnãtate ºi mediu. 

În ciuda afirmaþiilor cã industria de energie nuclearã are un 'rezultat extraordinar' în
domeniul siguranþei ºi sãnãtãþii, istoria ne aratã mai multe exemple de dezastre
nucleare, sau de situaþii ajunse foarte aproape de dezastru, de exemplu la Windscale
(Marea Britanie, 1957), Celiabinsk (Rusia, 1957/8), Brown's Ferry (SUA, 1975), Three
Mile Island (SUA, 1979), Cernobîl (Ucraina, 1986). În mod evident s-au fãcut progrese
în ceea ce priveºte standardele de siguranþã, dar reactoarele nucleare nu au putut fi
niciodatã sigure. 

În cazul unui accident nuclear, pericolul la care este supusã populaþia este evident.
Expunerea la precipitaþiile radioactive duce la boli genetice, cancer ºi leucemie. În
câteva zone din Bielorusia, de exemplu, rapoarte naþionale indicã o creºtere de peste
o sutã de ori a incidenþei cancerului tiroidian la copii, comparativ cu perioada de
dinainte de accidentul de la Cernobîl.

Dincolo de posibilele probleme tehnice, riscul greºelii umane nu poate fi niciodatã
exclus. Riscul va creºte o datã cu privatizarea ºi de-reglementarea pieþei de energie
electricã, ce forþeazã operatorii nucleari sã îºi mãreascã eficienþa ºi sã reducã costurile.
În cazul energiei nucleare, aceasta este mai greu de realizat, costurile construcþiei
reprezentând aproape 75% din costurile totale (comparate, de exemplu, cu numai
25% pentru termocentralele pe gaz). Toate economiile trebuie astfel sã vinã de la 25%
din costuri, în special din creºterea eficienþei ºi reducerea numãrului de angajaþi.

Proliferarea nuclearã ºi terorismul 
Unul din produsele secundare ale celor mai multe reactoare nucleare este plutoniu-
239, care poate fi folosit pentru armele nucleare. Tratatul de Non-Proliferare a Armelor
Nucleare se presupune cã previne creºterea numãrului de arme nucleare, dar un numãr
de þãri cu potenþial în acest sens, precum India, Pakistan ºi Israel, nu fac parte din
tratatul sus menþionat. În timp ce majoritatea þãrilor pretind cã existã o diferenþã clarã
între producþia de energie nuclearã ºi utilizarea militarã a plutoniului, nu poate fi
exclusã posibilitatea ca plutoniul sã fie folosit pentru proliferarea armelor. În cadrul
Tratatului de Non-Proliferare, este complet legal ca un stat sã obþinã toatã tehnologia
ºi materialele necesare pentru producerea armelor nucleare, ºi apoi sã se retragã din
tratat, înainte de a decide ºi a-ºi anunþa dorinþa de a construi arme nucleare.

Instalaþiile nucleare pot deveni totodatã þinte pentru atacurile teroriste: numeroase studii
au dovedit cã centralele nucleare sunt expuse unui risc foarte mare de terorism. Mai
mult de atât, materialul radioactiv ar putea fi folosit de teroriºti pentru a face "bombe
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murdare" (bombe cu explozibil obiºnuit, ce conþin ºi materiale radioactive ce sunt
împrãºtiate în timpul exploziei non-nucleare).

Chiar ºi România a fost suspectatã de colaborarea în programe de producere a
armelor nucleare în perioada comunistã, datoritã relaþiilor cu Pakistanul. Conform
declaraþiilor lui Ion Mihai Pacepa (dupã 27 de ani petrecuþi în cadrul Securitãþii),
Ceauºescu plãnuia construcþia bombei atomice. În 1992, guvernul român a luat
legãtura cu Agenþia Internaþionalã de Energie Atomicã pentru a raporta 100 de
miligrame de plutoniu de la Institutul de Cercetare Nuclearã din Piteºti, unde fusese
colectat în decembrie 1985. Deºi cantitatea nu este mare, actul în sine reprezintã o
încãlcare a angajamentelor României din cadrul Tratatului de Non-Proliferare. Conform
presei din Canada ºi Statele Unite, regimul Ceauºescu a mai încãlcat Tratatul Nuclear
de Non-Proliferare cumpãrând 12,5 tone de apã grea (utilizatã ca moderator nuclear)
din Norvegia pe care a trimis-o în India, þarã care nu a semnat tratatul menþionat.  
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22 ..     MMII TTUURR II LLEE     EENNEERRGGIIEE II     NNUUCCLLEEAARREE     ÎÎNN    RROOMMÂÂNNIIAA

La mijlocul secolului XX, când a fost introdusã energia nuclearã, aceasta a fost
promovatã ca o sursã ieftinã ºi nelimitatã de energie, care ar putea satisface nevoile de
energie mereu în creºtere ale societãþii. În 1954, Lewis Strauss, atunci preºedinte al
Comisiei Energiei Atomice SUA (US Atomic Energy Commission) declara cã centralele
nuclear-electrice vor oferi electricitate "prea ieftinã pentru a putea fi mãsuratã". 
Douãzeci de ani mai târziu, în 1974, Agenþia Internaþionalã de Energie Atomicã (IAEA)
a prezis cã pânã în anul 2000 circa 4450 de reactoare de câte 1000 MW vor
funcþiona în întreaga lume; "cantitatea de uraniu se va împuþina, iar reactoarele pe
bazã de plutoniu vor oferi cantitãþi nelimitate de electricitate ieftinã".

Situaþia actualã este departe de aceste previziuni. În prezent existã 442 de reactoare
în funcþiune în întreaga lume: mai puþin de 10% decât numãrul prezis de Agenþia
Internaþionalã de Energie Atomicã acum 30 de ani. Aceste reactoare acoperã circa
16% din producþia mondialã de energie electricã, ºi doar 6% din energia primarã
comercialã2.  La sfârºitul anului 2002, doar 32 de reactoare erau înregistrate ca fiind
în construcþie, de mai mult de 15 ani, reactoare ce probabil nu vor fi finalizate
vreodatã. În SUA nu a fost fãcutã nici o comandã pentru construcþia unui reactor, în
peste 30 de ani. În plus, luând în considerare rata de închidere a reactoarelor nucleare
din lume la ora actualã, pentru a se menþine nivelul actual al producþiei ar trebui
construite circa 70 de reactoare pânã în 2015, ceea ce este imposibil din cauza
duratei mari de construcþie ºi sumelor imense necesare.

În România, miturile energiei nucleare au fost avansate iniþial de regimul comunist, iar
apoi de industria nuclearã, miturile acestui sector s-au dezvoltat ºi perpetuat de-a lungul
timpului. Societatea româneascã, lipsitã de dreptul la opinie în perioada comunistã,
încã nu reacþioneazã. Pe de cealaltã parte, industria nuclearã nu conteneºte a cheltui
sume considerabile pentru promovare prin diverse mijloace. De asemenea, lipseºte încã
o informare corectã ºi imparþialã privind energia nuclearã în România.

Iatã miturile energeticii nucleare: 

1. Centrala nuclearã Cernavodã va asigura independenþa energeticã a
României?
Dupã aproximativ nouã ani de la
punerea în funcþiune a unitãþii 1,
ºi dupã ce a traversat o perioadã
de colaps economic, România
este în continuare dependentã de
importul de resurse energetice. 
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Sursa: Anuarul Statistic al României, 2004

Gradul de independenþã energeticã al României

2Energia primarã este cea extrasã direct din
resurse naturale precum petrolul, cãrbunii,
gazele naturale.



În fiecare an, în pragul iernii, aflãm despre împrumuturile pentru achiziþionarea de
combustibil. România însã are situaþia cea mai bunã în zona balcanicã în ceea ce
priveºte nivelul importurilor de combustibili. 

Puterea instalatã a unitãþilor de producþie energeticã este aproximativ dublã faþã de
necesarul energetic actual, din cauza declinului industrial din ultimii 15 ani.
Prin programe de eficienþã energeticã însã s-ar putea ajunge la o reducere substanþialã
a necesarului ºi respectiv a importurilor de combustibil, cu consecinþe pozitive asupra
balanþei economice.

2. Va contribui la exportul de energie în zonã?
Þãrile fostului "bloc comunist" din regiune se
confruntã cu aceleaºi probleme: declin
economic, supra-capacitate instalatã, lipsa
pieþelor de desfacere, lipsa locurilor de
muncã etc. 
Singura piaþã de export a României s-a
dovedit a fi Republica Moldova, faþã de care
Guvernul a fost nevoit sã sisteze livrarea, din
motiv de neplatã, la care s-a adãugat în
ultimul timp ºi problema ne-amestecului în
treburile interne ale acestui stat.

Uniunea Europeanã a trecut la etichetarea ecologicã a energiei, ceea ce duce la
refuzul importului de energie nuclearã. Mai mult decât atât, UE a dezvoltat o strategie
pe termen lung pentru energiile regenerabile, curate. România, ca viitoare þarã membrã
va trebui nu doar sã adopte politica europeanã, aºa cum a fãcut-o prin "Foaia de
parcurs din Sectorul Energetic", dar ºi sã o punã în aplicare pânã la momentul aderãrii.

3. Tehnologie nouã ºi nepoluantã?
Industria nuclearã evitã sã abordeze aspectele legate de extracþia uraniului, de
procesul de prelucrare a minereului, sau depozitarea deºeurilor pe termen lung.

Centralele nucleare sunt în principiu termocentrale ce ard combustibil nuclear, iar
energia termicã rezultatã pune în miºcare o turbinã ce produce energia electricã.
Barierele necesare pentru pãstrarea substanþelor toxice ºi radioactive în reactor sunt
complexe, implicã o multitudine de componente ce pot oricând ceda.

Poluarea are loc în toate fazele ciclului de producþie energeticã nuclearã, iar o parte
din materialul radioactiv (de exemplu combustibilul uzat) rãmâne extrem de periculos
timp de mii de ani.

Potrivit Asociaþiei Instiþutiilor de Reglementare în Domeniul Nuclear din Europa de Vest,
modelul CANDU, utilizat la Cernavodã, nu s-a schimbat fundamental: " Caracteristicile
primare de siguranþã ale conceptului CANDU 600 nu au evoluat prea mult de-a lungul
anilor. La reînceperea construcþiei Unitãþii 1, în 1991, au fost introduse îmbunãtãþiri ale
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proiectului similare cu cele deja implementate în centralele de acelaºi tip din Coreea
de Sud ºi Canada, ca rezultat al experienþei în operare ºi studiilor privind siguranþa ".
Principalele probleme de siguranþã, precum coeficientul pozitiv de vid al reactivitãþii,
vulnerabilitatea la incidente de pierdere a controlului, deficienþele de reþinere, riscurile
seismice ºi protecþia anti-incendiu nu sunt rezolvate însã în totalitate.

4. Asigurã energie la un preþ scãzut?
În anii '70, costurile energiei nucleare pãreau sã fie jumãtate din cele ale electricitãþii
obþinute din arderea cãrbunilor. Dupã douãzeci de ani, costurile energiei nucleare s-au
dublat faþã de cele ale electricitãþii produse prin arderea combustibililor fosili.

Comparatã cu câteva din sursele regenerabile de energie, energia nuclearã este mult
mai scumpã decât cea eolianã, cam la acelaºi preþ cu cea hidroelectricã ºi mai ieftinã
decât cea obþinutã în instalaþiile solare cu celule fotovoltaice. În timp ce costurile
energiei nucleare cresc, cele asociate utilizãrii surselor regenerabile de energie scad
rapid datoritã îmbunãtãþirii tehnologiilor. 

Costurile energiei nucleare cresc ºi vor continua sã creascã, aceasta din cauza faptului
cã industria nuclearã a fost subvenþionatã considerabil de cãtre guverne. Aceasta a
însemnat cã anumite costuri au fost excluse din preþ, dar au fost plãtite indirect de
contribuabili. 

Un exemplu în acest sens:
Costurile de dezafectare: puþine instalaþii nucleare au fost deja dezafectate, dar în
urmãtorii ani multe centrale vor ajunge la sfârºitul perioadei de viaþã ºi vor fi închise.
Experienþa a arãtat cã acesta este un proces extrem de scump. De exemplu,
dezafectarea reactorului Yankee Rowe din Statele Unite se preconiza cã ar costa 120
de milioane de dolari, dar de fapt a costat circa 450 de milioane. Costul închiderii
tuturor reactoarelor din SUA poate ajunge la 33 de miliarde de dolari. Costurile sunt
atât de mari din cauzã cã o mare parte din clãdirea unei centrale nucleare este
radioactivã ºi dezafectarea poate fi fãcutã doar cu ajutorul unor roboþi; materialele
radioactive trebuie totodatã mutate ºi depozitate în condiþii de siguranþã.

În România, preþul declarat al energiei electrice produsã la Cernavodã ºi livratã în
sistemul energetic este de aproximativ 26-29 USD/MWh, iar comparativ cu preþul de
la termocentralele pe cãrbune de 42,8 USD/MWh ºi 36,17 USD/MWh la
termocentralele pe hidrocarburi ("The Economist", 15 ianuarie 2001), pare relativ
scãzut. Însã în acest preþ nu au fost incluse costurile legate de mineritul uranifer, de
închidere ºi dezafectare a centralei ºi de depozitare a deºeurilor pe termen lung.

5. Asigurã locuri de muncã?
Locuri de muncã pot fi asigurate ºi în alte sectoare, care au un impact mai mic asupra
sãnãtãþii ºi mediului. Sumele imense investite în domeniul energiei nucleare ar putea
genera mult mai multe locuri de muncã în sectorul de valorificare a surselor
regenerabile de energie. ªi apoi, câþi dintre noi s-ar duce acum sã lucreze într-o minã
de uraniu conºtienþi fiind de riscurile la care se expun?
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6. Soluþie pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã?
Înlocuirea unei probleme cu o altã problemã mai gravã a fost subiectul numeroaselor
discuþii pe parcursul negocierilor privind schimbãrile climatice. Deja a fost acceptat
faptul cã energia nuclearã nu reprezintã soluþia reducerii emisiilor de gaze cu efect de
serã, dar s-a lãsat la latitudinea þãrilor participante sã-ºi aleagã soluþia la nivel local.
Energia nuclearã a fost exclusã din mecanismele Protocolului de la Kyoto, astfel încât
ea nu poate fi utilizatã în cadrul proiectelor de "Implementare în Comun" (JI) sau
"mecanismelor de dezvoltare curatã" (CDM).

Energia nuclearã nu este lipsitã de emisii de gaze cu efect de serã aºa cum se susþine,
deoarece activitãþile de minerit ºi îmbogãþire a uraniului, fabricarea combustibilului,
construcþia centralei ºi a depozitelor de deºeuri sunt producãtoare de emisii de gaze
cu efect de serã. 

Analiza ciclului de viaþã a diverselor tipuri de producþie energeticã aratã cã, în timp ce
energia nuclearã presupune emisii aproximativ egale cu ale hidrocentralelor mari sau
ale turbinelor eoliene, acestea sunt semnificativ mai ridicate decât ale instalaþiilor pe
gaz cu cogenerare, ce produc energie electricã ºi termicã în acelaºi timp, cu un raport
de emisii foarte scãzut.

De câte centrale nucleare este nevoie pentru a reduce emisiile?

În anul 2002, experþi din domeniul energetic au estimat cã pentru a reduce
considerabil emisiile de CO2 ar fi necesarã construcþia a 2000 de reactoare nucleare
de câte 1000 de MW fiecare. Comisia Naþionalã de Energie din SUA estimeazã cã
numãrul reactoarelor din SUA ar trebui sã se dubleze, sau chiar sã se tripleze în
urmãtorii 30-50 de ani. Aceasta înseamnã circa 300-400 de reactoare noi, incluzând
pe acelea care vor înlocui reactoarele ce vor fi retrase în aceastã perioadã (National
Commission on Energy, 2004). Ultima comandã pentru un reactor nuclear în SUA a
fost fãcutã în 1973, ºi este evident cã nu pot fi construite atâtea reactoare în intervalul
de timp menþionat, chiar dacã ar exista voinþa politicã în acest sens.

7. Energie sigurã ºi ne-periculoasã?
Materialele radioactive utilizate au o duratã lungã de viaþã ºi sunt foarte periculoase.
Nu existã metode sigure de gestionare ºi re-procesare a acestor substanþe, din care o
parte rãmân foarte toxice ºi radioactive mii de ani. Cã accidente grave nu se pot
întâmpla spuneau ºi operatorii centralei de la Cernobîl. Chiar ºi activitãþile obiºnuite din
instalaþiile nucleare emit substanþe radioactive în mediu. Mai multe reactoare nucleare
înseamnã mai multe materiale radioactive, ceea ce duce la sporirea riscului de
proliferare a armamentului nuclear.

8. Soluþie în sprijinul dezvoltãrii durabile?
Atâta vreme cât neºtiinþa ºi neputinþa noastrã de a soluþiona problemele energeticii
nucleare va rãmâne în grija generaþiilor viitoare, aceasta nu poate fi consideratã o
soluþie în sprijinul dezvoltãrii durabile.
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9. Soluþie pentru lipsa de resurse primare?
Ca ºi în cazul combustibililor fosili, întrebuinþarea uraniului este limitatã de
disponibilitatea sa. Uraniul este o resursã limitatã. Deºi industria nuclearã ne spune
adesea cã uraniul este un "produs avantajos", o examinare a datelor aratã cã lucrurile
nu stau chiar aºa. 

Cât de mari sunt rezervele de uraniu de pe Terra?

Conform unor statistici recente ale Agenþiei Internaþionale pentru Energie Atomicã
asupra rezervelor globale de uraniu, rezervele descoperite însumeazã 3,5 milioane
tone, cantitate care se referã la rezervele asigurate ºi cele adiþionale ce pot fi extrase
la un preþ mai mic de 80 de dolari pe kg. Dat fiind faptul cã actuala întrebuinþare a
uraniului este de circa 67 de mii de tone pe an, aceste rezerve ar oferi îndeajuns uraniu
pentru aproximativ 50 de ani.

Bineînþeles, rezervele totale de uraniu sunt cu mult mai mari; se estimeazã cã totalul
rezervelor este de circa 14,4 milioane de tone. Dar aceste rezerve sunt foarte scumpe
pentru minerit ºi astfel neviabile economic. 

Promotorii energiei nucleare susþin cã existã cantitãþi foarte mari de uraniu, de exemplu
în apa oceanelor; însã concentraþia uraniului este de 0.0000002%. Costurile extracþiei
uraniului ar fi enorme, ºi ar necesita mai multã energie decât s-ar produce cu cantitatea
extrasã. Dacã am înlocui toate termocentralele cu centrale nucleare, ar fi îndeajuns
uraniu pentru trei sau patru ani; dacã s-ar dubla numãrul de reactoare nucleare, durata
de viaþã a rezervelor de uraniu ar fi de doar 25 de ani. Prin urmare, orice beneficii în
privinþa schimbãrilor climatice ar fi extrem de limitate în timp.

Nu avem nevoie de noi capacitãþi de generare a energiei electrice, pentru cã avem
deja mai multe decât ne trebuie; punerea în funcþiune a reactorului de la Cernavodã nu
a însemnat închiderea unor termocentrale poluante. Atât producþia cât ºi consumul de
energie din þara noastrã sunt foarte ineficiente. Ideea cã reactoarele nucleare duc la
eliminarea producþiei energetice pe bazã de cãrbuni este falsã; investiþiile în eficienþã
energeticã, combinate cu cele în utilizarea surselor regenerabile, pot elimina foarte
uºor atât centralele nucleare cât ºi termocentralele pe combustibili fosili.   
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33 ..     SSCCHHIIMMBBÃÃRR II LLEE     CCLL IIMMAATT IICCEE     ªª II     EENNEERRGGIIAA    NNUUCCLLEEAARRÃÃ

Industria nuclearã s-a angajat într-o campanie amplã de promovare, încercând sã
convingã publicul ºi factorii de decizie cã energia nuclearã este rãspunsul la problema
schimbãrilor climatice. Argumentele sale se bazeazã pe un numãr de mituri, precum: 
- energia nuclearã nu emite gaze cu efect de serã; 
- existã provizii enorme de combustibil din procesul de fisiune nuclearã; 
- energia nuclearã este viabilã din punct de vedere economic; 
- nu existã alte probleme majore asociate cu energia nuclearã; 
- tehnologia în continuã dezvoltare va ajunge la un punct în care va produce resurse
nelimitate. 

Schimbãrile climatice reprezintã un fenomen recunoscut în
prezent ca fiind una din cele mai grave probleme ale
omenirii. În 2001, Comitetul Interguvernamental privind
Schimbãrile Climatice al ONU (The UN Intergovernmental
Panel on Climate Change) a publicat un studiu cuprinzãtor
asupra acestui fenomen. Raportul aratã cã activitãþile
umane sunt responsabile pentru creºterea temperaturii
precum ºi a frecvenþei ºi intensitãþii unor evenimente
meteorologice extreme precum uragane, secete, inundaþii.
Procesul este determinat de creºterea concentraþiei de
gaze cu efect de serã în atmosferã, gaze emise în
principal la arderea combustibililor fosili pentru producþia
de energie. 

Gazele cu efect de serã se gãsesc în mod normal în atmosferã ºi capteazã o parte din
cãldura soarelui; aceste gaze împiedicã ieºirea din atmosferã a unei pãrþi din cãldura
reflectatã de Pãmânt. Acest proces pãstreazã planeta caldã ºi face posibilã viaþa pe
Pãmânt. Dacã atmosfera nu ar avea în compoziþie aceste gaze, media temperaturii ar
fi cu circa 330 mai joasã decât este azi. Activitãþile umane au dus însã la o creºtere
substanþialã a concentraþiei de gaze cu efect de serã în atmosferã, începând cu
Revoluþia Industrialã, iar creºterea acestei concentraþii este în prezent foarte rapidã.

3.1. Efectele schimbãrilor climatice

Temperaturile pe Terra au cunoscut variaþii foarte mari în timp. Încãlzirea din prezent
are loc însã cu o vitezã ieºitã din comun. Conform celor mai recente descoperiri ºi
prognoze ale organismelor specializate ale ONU, temperatura globalã va creºte pânã
în 2100 cu 1,4 pânã la 5,80 C, iar nivelul mãrii cu 9 pânã la 88 cm, faþã de nivelul
anului 2000. O asemenea creºtere a temperaturii, cu numai câteva grade, poate pãrea
lipsitã de importanþã, însã trebuie menþionat cã diferenþa de temperaturã medie dintre
partea cea mai rece din ultima Erã Glaciarã ºi prezent este de circa 50 C. Sistemele
naturale ºi cele umane s-ar putea sã nu fie capabile sã se adapteze unei asemenea
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viteze de încãlzire. Aceste schimbãri climatice afecteazã habitatele naturale, nivelul
mãrii, agricultura, proviziile de apã, economia la nivel global ºi local. Deºi sunt
preconizate anumite efecte pozitive (ex. extinderea sezoanelor agricole în unele zone),
efectele negative le vor depãºi pe cele pozitive chiar în cazul în care temperatura creºte
puþin; cu cât creºte mai mult temperatura, cu atât mai periculoase vor fi efectele.

În Europa se simt deja câteva din aceste efecte. Se remarcã o creºtere a nivelului mãrii
de 0,8 pânã la 3,0 mm pe an în ultimul secol, influenþând volumul de apã potabilã. Iar
creºterea numãrului de evenimente meteorologice extreme (lungi perioade de secetã,
ploi torenþiale) de-a lungul ultimilor 30 de ani cauzeazã tot mai mult daune.   

3.2. Acordurile privind schimbãrile climatice

În 1992 a fost adoptat primul acord internaþional asupra schimbãrilor climatice, ºi
anume Convenþia Cadru a ONU pe Schimbãri Climatice (UNFCCC). UNFCCC cere
stabilizarea concentraþiei atmosferice de CO2, astfel încât sã previnã schimbãri
climatice periculoase. Acest obiectiv ar trebui atins îndeajuns de repede pentru a
permite ecosistemului sã se adapteze. 

Protocolul de la Kyoto, adoptat în 1997, proiectat pe baza angajamentele fãcute de
UNFCCC, a mers mai departe, stabilind obiectivele de emisii pentru þãrile dezvoltate,
cerându-le sã reducã emisiile de gaze cu efect de serã cu cel puþin 5,2% în perioada
2008-2012, comparativ cu nivelul anului 1990. 

Acordurile internaþionale privind schimbãrile climatice nu includ energia nuclearã ca
soluþie viabilã pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã.

3.3. Emisiile de gaze cu efect de serã din producþia de energie nuclearã

Este adevãrat cã procesul de fisiune prin care se produce electricitate nu emite direct
gaze cu efect de serã. În diferite stagii ale procesului nuclear (ex. minerit, îmbogãþirea
uraniului, construcþia centralelor nucleare, procesarea ºi depozitarea deºeurilor
radioactive) este nevoie însã de cantitãþi mari de energie, mai mult decât în alte tipuri
de producþie energeticã. Astfel, utilizarea energiei nucleare implicã folosirea unor mari
cantitãþi de combustibili fosili, ce genereazã un volum mare de emisii de gaze cu efect
de serã. 

Emisiile de gaze cu efect de serã pe categorii de producþie energeticã 
în Germania
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Sursã de producþie energeticã Emisii de echivalent CO2/ kWh (grame)
Energie eolianã 20
Hidroenergie 33
Energie Nuclearã 35
Termocentrale pe gaz cu ciclu combinat Aproximativ 400
Termocentrale pe cãrbune Aproximativ 1000

Sursa: Oko Institute, 1997



3.4. De câte centrale nucleare este nevoie pentru a reduce emisiile
considerabil la nivel global?

Putem reduce emisiile sectorului energetic prin înlocuirea combustibililor fosili cu
energia nuclearã la scarã mondialã? Dacã da, de câte noi centrale nucleare avem
nevoie? 

Estimãrile specialiºtilor din sectorul energetic aratã cã pentru a reduce considerabil
emisiile de CO2, ar fi necesarã construcþia a 2000 de reactoare nucleare de câte
1.000 de MW fiecare. În acest sens, Comisia Naþionalã de Energie din SUA estimeazã
cã numãrul reactoarele din SUA ar trebui sã se dubleze, sau chiar tripleze în urmãtorii
30-50 de ani. Aceasta înseamnã circa 300-400 de reactoare noi, pe lângã cele ce vor
înlocui reactoarele care vor fi închise în aceastã perioadã (Comisia Naþionalã de
Energie din SUA, 2004).

A fost calculat numãrul de noi centrale nucleare de care ar fi nevoie pentru a reduce
emisiile din sectorul energetic pânã în 2012, conform obiectivelor Protocolului de la
Kyoto în cele 15 vechi state membre UE (dinainte de extindere). Plecând de la premisa
cã generarea de electricitate în centralele nucleare cauzeazã emisia indirectã a 35 g
de echivalent CO2/kWh, ar fi nevoie de 72 de reactoare de 500 de MW fiecare în
UE 15. Aceste reactoare ar trebui sã fie construite înainte de prima perioadã de
angajament, 2008-2012, din cadrul Protocolului de la Kyoto. Lãsând deoparte
costurile mari implicate (circa 1 miliard de euro/ reactor), este puþin probabil ca din
punct de vedere tehnic sã fie posibil sã se construiascã atât de multe centrale noi într-
un timp aºa de scurt. În plus, cu atâtea reactoare, provizia globalã de uraniu ar fi
epuizatã foarte rapid. 

3.5. Energia nuclearã ºi producþia de cãldurã 

Societatea nu are nevoie de energie numai sub formã de electricitate: cãldura este
esenþialã. Într-o casã normalã din Franþa, de exemplu, douã treimi din energia folositã
este reprezentatã de cãldurã ºi o treime de electricitate. La arderea combustibililor fosili
pentru a produce electricitate, cãldura este un produs secundar. În mod obiºnuit,
aceastã cãldurã este pierdutã, ºi scade prin urmare ºi eficienþa combustibililor fosili.
Totuºi, în ultimele decenii s-au fãcut mari progrese în termocentralele pe combustibili
fosili, cãldura fiind recuperatã ºi folositã în procese industriale sau în sistemele de
termoficare urbane. Eficienþa acestor termocentrale poate ajunge la 90%, în
comparaþie cu 35-55% în centralele obiºnuite.

Au fost construite câteva centrale nucleare la care se utilizeazã ºi energia termicã, în
Rusia, Slovacia, Elveþia ºi Canada (într-o anumitã mãsurã ºi la Cernavodã). Acestea
sunt mai degrabã excepþii decât cazuri obiºnuite. Deºi cogenerarea (producþia
combinatã de energie electricã ºi termicã) nuclearã este posibilã din punct de vedere
tehnic, centralele nucleare sunt construite în mod normal departe de zonele urbane, din
motive de siguranþã. Astfel, transportul cãldurii de la centralele nucleare cãtre
consumatori ar fi ineficient. 

20

MITURILE ENERGIEI NUCLEARE ÎN ROMÂNIA



3.6. Energia nuclearã nu este o soluþie pentru schimbãrile climatice

Costurile energiei nucleare sunt enorme, deºi aceasta nu se vede în preþul energiei
electrice, pentru cã multe costuri sunt finanþate de societate sub forma subvenþiilor
guvernamentale. Dacã industria nuclearã ar trebui sã suporte singurã costurile pentru
dezafectare, managementul deºeurilor, asigurarea riscurilor etc., atunci ar fi o sursã de
energie foarte scumpã. În acest timp, preþul utilizãrii energiilor regenerabile sunt în
scãdere. Dacã ar trebui sã alegem unde sã ne investim banii, atunci guvernul ºi
societatea ar trebui sã ofere mai multe mijloace pentru dezvoltarea energiei durabile ºi
pentru reducerea cererii de energie

Energia nuclearã este un mod periculos ºi ineficient de a preveni schimbãrile climatice.
În afarã de aceasta mai sunt ºi problemele deºeurilor radioactive, riscurile de siguranþã,
de sãnãtate a angajaþilor, precum ºi cel de proliferare nuclearã ºi al terorismului. Avem
destule cunoºtinþe tehnologice pentru a introduce energiile regenerabile la o scarã
largã ºi pentru a preveni consumul inutil de energie. Ceea ce ne lipseºte este voinþa
politicã de a investi în aceste metode de protecþie climaticã. Schimbãrile climatice deja
cauzeazã o mulþime de pagube financiare, sociale ºi ecologice. Nu ne putem permite
sã le trecem cu vederea. 

21

MITURILE ENERGIEI NUCLEARE ÎN ROMÂNIA



44 ..     EENNEERRGGIIAA    NNUUCCLLEEAARRÃÃ    ÎÎNN    EEUURROO PPAA

În octombrie 2004, 13 din cele 25 de þãri ale Uniunii Europene operau 151 de
reactoare, aproximativ o treime din toate unitãþile din lume, în scãdere de la 172 de
reactoare în 1989 (-12%). Marea majoritate a acestor reactoare, 132 de unitãþi, se
gãsesc în opt din cele 15 þãri din vestul Europei, ºi doar 19 se aflã în cele cinci noi state
membre. Cu alte cuvinte, 9 din 10 reactoare din UE se aflã în vestul continentului. Mai
mult decât atât, în anul 2003, 45% din energia nuclearã din UE a fost produsã de un
singur stat: Franþa. În pofida acestui fapt, când vine vorba de chestiuni de siguranþã,
atenþia se îndreaptã spre est. 

În Europa de Vest în special, publicul supraestimeazã importanþa electricitãþii în cadrul
general al energiei, precum ºi rolul energiei nucleare în particular. Cota de electricitate
în cadrul consumului de energie primarã3 în vechile state membre ale Uniunii Europene
(UE 15) este de o cincime. Un singur reactor este în construcþie în vechile state membre,
în Finlanda. Cu excepþia construcþiei unui reactor în Franþa (1991), ºi a celui din
Finlanda, nu a fost comandat nici un alt reactor în Europa de Vest din 1980.

Belgia - opereazã ºapte reactoare ºi ocupã locul patru în Europa dupã Slovacia,
Lituania ºi Franþa, în ceea ce priveºte cota energiei nucleare în totalul producþiei
energetice. În 2002, Belgia a aprobat o lege care cere închiderea centralelor nucleare
din þarã dupã 40 de ani de la operare. Astfel, închiderea centralelor ar trebui sã aibã
loc între 2014 ºi 2025. 

Finlanda - funcþioneazã 4 unitãþi ce oferã 27% din electricitate, reprezentând 19% din
energia  primarã comercialã. În decembrie 2003, Finlanda a devenit prima þarã care
a comandat un nou reactor nuclear în Europa de Vest, în ultimii 15 ani. Finlanda este
numãrul cinci în lume în ceea ce priveºte consumul de electricitate pe cap de locuitor,
ºi numãrul doi în UE, dupã Suedia. Pentru a satisface nivelul ridicat de consum, Finlanda
importã cantitãþi semnificative de electricitate, depãºind uneori 10 miliarde kWh,
inclusiv de la centrala nuclearã ruseascã din Leningrad, cu reactoare RBMK (de tipul
celor de la Cernobîl). Dacã Finlanda ºi-ar reduce consumul de energie electricã pe cap
de locuitor la nivelul Germaniei, ar economisi circa 44 miliarde kWh pe an, ceea ce
reprezintã dublul cantitãþii de energie electricã produsã de reactoarele nucleare
finlandeze în 2003.

Franþa - acum 30 de ani, guvernul francez a lansat cel mai mare program nuclear din
lume, ca rãspuns la criza petrolului din 1973; în prezent funcþioneazã 59 de reactoare.
Dupã mai bine de trei decenii, Franþa ºi-a redus consumul de combustibil fosil cu mai
puþin de 10%, iar consumul de petrol din sectorul de transport s-a mãrit cu mult peste
consumul anual substituit de energia nuclearã în sectorul energetic. 
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3Energia primarã este cea extrasã direct din resurse naturale precum petrolul, cãrbunii, gazele naturale.



În 2003, cele 59 de reactoarele din Franþa produceau 78% din totalul de energie
electricã, reprezentând 38% din energia primarã comercialã, deºi doar 55% din
capacitatea instalatã de producþie electricã este de naturã nuclearã. În alte cuvinte,
Franþa are o imensã supra-capacitate de producþie electricã ce a dus la vânzarea
energiei la preþuri mici cãtre statele vecine ºi dezvoltarea unor aplicaþii foarte
ineficiente de obþinere a energiei termice. Trebuie comparat un vârf de sarcinã
(consumul maxim de energie electricã), în timp de iarnã, de 80 000 MW, cu o
capacitate instalatã de 120 000 MW. Chiar ºi cu o rezervã confortabilã de 20%,
supra-capacitatea teoreticã înseamnã echivalentul a 34 de reactoare nucleare de 900
MW fiecare. Nu este de mirare astfel cã echivalentul a 12 reactoare nucleare lucreazã
doar pentru export, iar Franþa rãmâne singura þarã din lume care închide reactoare în
anumite week-enduri deoarece pur ºi simplu nu poate vinde energia electricã produsã,
nici chiar sub costul de producþie.

Circa un sfert din gospodãriile franceze utilizeazã energia electricã pentru încãlzire,
cea mai ineficientã formã de producþie a energiei termice (cea mai mare parte din
energia primarã fiind pierdutã în procesele de transformare, transport ºi distribuþie).
Diferenþa dintre ziua cu cel mai mic consum de energie electricã din timpul verii ºi ziua
cu cel mai mare consum din timpul iernii este în prezent de 50 000 MW. Acest fapt
implicã un grafic al sarcinii electrice foarte ineficient, având în vedere cã sunt necesare
capacitãþi semnificative de producþie doar pentru perioade foarte scurte din timpul
iernii. Acest tip de consum nu este acoperit de energia nuclearã, ci de termocentrale pe
combustibili fosili sau importuri foarte scumpe în acea perioadã. În prezent, consumul
de energie electricã pe cap de locuitor în Franþa este cu peste 25% mai mare decât în
Italia ºi cu 15% mai mare decât media în cele 15 vechi state membre ale Uniunii
Europene.

Este de neconceput ca Franþa sã
construiascã noi reactoare
nucleare doar pentru a exporta
energie electricã. Ar fi prea
scump, ºi nu ar avea perspective
pe o piaþã liberalizatã a energiei
electrice, dat fiind faptul cã
majoritatea statelor au supra-
capacitate de producþie.

Franþa mai opereazã ºi un numãr
mare de alte unitãþi nucleare, de
prelucrare a uraniului, fabricare a
combustibilului ºi re-procesare a
combustibilului uzat. Franþa ºi
Marea Britanie sunt singurele state
din Uniunea Europeanã ce separã
plutoniul din combustibilul uzat. 
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Reactoarele pe plutoniu
Pentru mulþi ani industria nuclearã a pretins cã
reactoarele "fast breeder" vor extinde foarte
mult durata de viaþã a energiei nucleare.
Aceste reactoare folosesc plutoniul (extras din
combustibil ars în celelalte tipuri de reactoare)
drept combustibil, chiar dacã plutoniul este un
element artificial extrem de nociv, radioactiv ºi
periculos. În pofida investiþiilor foarte mari ºi a
cercetãrilor din ultimele decenii, aceste
reactoare au reprezentat un eºec tehnologic ºi
economic. Reactoarele de acest tip din Marea
Britanie ºi cel din Franþa au fost închise definitiv,
din cauza problemelor de siguranþã ºi a
accidentului grav de la centrala Monju Fast
Breeder, din Japonia (care a dus la închiderea
acesteia). În prezent nu existã nici un reactor
"fast breeder" comercial în funcþiune ºi sunt
slabe speranþele sã fie dezvoltat un astfel de
proiect în viitor. 



În 2001 a fost fãcutã o analizã detaliatã a consecinþelor asupra sãnãtãþii ºi mediului
pe care le are acest proces, în cele douã unitãþi La Hague (Franþa) ºi Sellafield (Marea
Britanie). Studiul a avut drept concluzie faptul cã aceste fabrici de plutoniu sunt de
departe cele mai poluante unitãþi nucleare din Uniunea Europeanã. Emisiile lor
radioactive în condiþii normale de lucru corespund unui accident nuclear major pe an. 

Germania opereazã 17 reactoare care oferã aproximativ 28% din electricitate,
reprezentând 11% din energia primarã comercialã din þarã. În 2002 Parlamentul a
votat o lege care prevede cã reactoarele nucleare din þarã trebuie închise dupã o
duratã de viaþã de circa 32 de ani. Douã reactoare au fost deja închise (unul în 2005).
Este interzisã construcþia de noi centrale nucleare ºi re-procesarea combustibilului uzat
(în afarã de cantitãþile livrate fabricilor de re-procesare pânã la data de 30 iunie
2005). Deºi unii reprezentanþi ai partidului conservativ creºtin-democrat au sugerat cã
ar putea încerca modificarea legii de eliminare a energiei nucleare, nu existã companii
care sã doreascã construcþia unei noi centrale. La aceasta se adaugã ostilitatea
publicului faþã de energie nuclearã.

Olanda opereazã un singur reactor de 31 de ani, de 450 MW, ce oferã 4-5% din
energia electricã, reprezentând 1% din energia primarã comercialã. Decizia politicã
de a închide reactorul pânã în 2004 a fost combãtutã cu success de cãtre operatori.
Actualul guvern are în vedere sã introducã o lege care sã limiteze durata de viaþã a
reactoarelor nucleare.

Spania foloseºte nouã reactoare care oferã 24% din energia electricã, reprezentând
10% din energia primarã din þarã. Pe lângã legislaþia ce interzice construirea de noi
reactoare, actualul premier, Jose Luis Zapatero, are drept obiectiv politic abandonarea
treptatã a energiei nucleare, mãrind în schimb fondurile pentru surse regenerabile de
energie, în dorinþa de a reduce emisiile de gaze cu efect de serã, în conformitate cu
Protocolul de la Kyoto. 

Suedia utilizeazã 10 reactoare ce oferã 50% din electricitate, reprezentând o treime
din energia primarã. Cota foarte înaltã din energia primarã se datoreazã consumului
foarte ridicat pe cap de locuitor din Suedia, þarã cu cel mai mare consum în UE, ºi
numãrul patru în lume. Motivul pentru consumul foarte mare de energie electricã este
utilizarea acesteia ineficient pentru încãlzire. Suedia a decis prin referendum eliminarea
energiei nucleare în 1980. Termenul pentru închiderea centralelor a fost modificat
ulterior; astfel, între 2020 ºi 2030 ar trebui închisã ultima unitate în Suedia, conform
duratei de viaþã stabilitã, de 40 de ani (un reactor a fost închis în 2005). 

Marea Britanie opereazã 23 de reactoare ce oferã circa 24% din electricitatea
þãrii, reprezentând 9% din consumul de energie primarã. Multe din reactoarele
nucleare sunt relativ mici, ineficiente ºi au peste 30 de ani (4 reactoare au fost închise
în 2004). De la eºecul lui Margaret Thatcher de privatizare de la finalul anilor '80 când
energia electricã de origine nuclearã s-a dovedit a fi de douã ori mai scumpã decât se
indicase anterior, utilitãþile nucleare au fost în pragul falimentului. În septembrie 2004,
Comisia Europeanã a acceptat pachetul de restructurare de ºase miliarde de euro
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pentru a opri lichidarea companiei British Energy. Lobby-ul nuclear din Marea Britanie a
lansat recent o iniþiativã majorã, reflectatã în cea mai mare parte în media, pentru a
menþine deschisã alternativa nuclearã, însã guvernul britanic are drept prioritãþi eficienþa
energeticã ºi sursele regenerabile de energie.

Elveþia este singura þarã vesticã non-UE care opereazã reactoare nucleare. Foloseºte
cinci reactoare ce acoperã 40% din consumul de  electricitate al þãrii, reprezentând 21%
energia primarã comercialã. Opþiunea închiderii reactoarelor nu a câºtigat o majoritate
suficientã, însã se menþine moratoriul privind construcþia de noi reactoare. 

În mai 2004, zece þãri s-au alãturat UE, din care jumãtate au reactoare nucleare în stare
de funcþiune, acestea aflându-se în Republica Cehã, Ungaria, Lituania, Slovacia ºi
Slovenia. Cele douã þãri care urmeazã sã intre în Uniunea Europeanã, Bulgaria ºi
România, utilizeazã ºi ele tehnologia nuclearã. Extinderea UE are impact semnificativ
asupra sectorului nuclear, noile state membre trebuind sã stabileascã termene de
închidere a reactoarelor vechi de producþie sovieticã. ªi totuºi, UE nu are standarde
specifice de siguranþã nuclearã la care noile state membre sã se conformeze. 

Republica Cehã are în operare ºase reactoare, ce contribuie cu 31% la consumul total
de electricitate, reprezentând 13% din consumul total de energie. În 1998 a fost anunþat
un program de modernizare ºi extindere a duratei de viaþã de la 30 la 40 de ani la
centrala Dukovany, în valoare de 750 milioane euro. Programul a avut întârzieri de 5 ani
ºi a depãºit bugetul cu 900 milioane euro.

Ungaria are patru reactoare nucleare la Paks, ce oferã 32% din electricitatea þãrii,
reprezentând 10% din consumul total de energie. Dupã ce a fost la un pas de un accident
devastator în 2003, reactorul doi al centralei a fost scos din funcþiune pentru mai bine de
un an. 

Lituania este acum singura þarã din UE care opereazã cu reactoare din prima generaþie,
ºi are cel mai mare procentaj de electricitate nuclearã (80%) din totalul producþiei
naþionale din lume. Energia nuclearã acoperã 38% din consumul de energie primarã
comercialã. Conform prevederilor Parteneriatului de Aderare, unitatea 1 a fost închisã în
2004, iar unitatea 2 va fi închisã pânã la finele anului 2009. 

Slovacia este singurul nou stat membru care pare sã aibã planuri pentru construcþia de
noi reactoare. În prezent, þara are ºase reactoare în funcþiune, patru la Bohunice ºi douã
la Mochovce, care oferã 57% din necesarul de electricitate al þãrii, reprezentând 21% din
consumul total de energie. Primele douã reactoare de la Bohunice urmeazã sã fie închise
în perioada 2006 - 2008. 

Slovenia deþine singurul reactor non-rusesc dintr-un nou stat membru UE, ce oferã 40%
din electricitatea totalã, reprezentând aproximativ 21% (în 2002) din energia primarã
comercialã produsã în Slovenia. 

Bulgaria a închis pânã acum douã reactoare, ca rezultat al procesului de aderare, iar
alte douã unitãþi sunt programate pentru închidere în 2006. Energia nuclearã acoperã
38% din necesarul de electricitate al þãrii, reprezentând 20% din energia primarã
comercialã.
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România versus Bulgaria 

România ºi Bulgaria se aseamãnã foarte mult în privinþa ineficienþei în producþia ºi
consumul de energie. În mod logic, ar putea reduce necesarul de energie, ºi
elimina cheltuielile de investiþie în noi capacitãþi de producþie prin mãsuri simple ºi
ieftine de eficienþã energeticã. Iar pentru acoperirea necesarului viitor de energie,
ar putea începe de acum un program de promovare a surselor curate ºi durabile
de energie. Aici cele douã þãri iarãºi se aseamãnã, având un potenþial considerabil
de valorificare a surselor regenerabile de energie. Industria energeticã însã pare a
avea un alt sistem de raþionament, care ajunge sã 'conducã' 'interesul naþional' spre
propriile profituri. 

România ºi Bulgaria au hotãrât sã construiascã noi reactoare nucleare. Vecinii
noºtri de la sud folosesc reactoare sovietice la Kozloduy ºi s-au decis asupra
construcþiei unei noi centrale la Belene, pe Dunãre, la 13,6 km de Zimnicea ºi mai
puþin de 100 km de Bucureºti. Demersurile pentru construcþia centralei Belene au
început în anii 1970, construcþia a început în deceniul urmãtor ºi a fost opritã în
1991.

Cele douã state par a-ºi disputa statutul de principal exportator de energie în
Balcani. Însã orice stat, inclusiv din regiunea noastrã, tinde spre dezvoltarea
propriei infrastructuri de producþie energeticã ºi valorificarea cât mai eficientã a
resurselor proprii, crearea locurilor de muncã pentru proprii cetãþeni etc. În acest
timp, tehnologiile alternative devin din ce în ce mai fiabile ºi fezabile economic, ºi
în scurt timp vor demonstra clar lipsa de justificare în construcþia unor noi centrale
nucleare.

Amândouã þãrile se pregãtesc de aderarea la Uniunea Europeanã. În cadrul
acestui proces, ambele state trebuie sã atingã obiective de utilizare a surselor
regenerabile de energie. Energia nuclearã nu este o sursã regenerabilã, ºi mai
mult, blocheazã resursele financiare pentru atingerea acestor obiective, un reactor
nuclear costând circa un miliard de euro. Nu mai socotim costurile impuse de
infrastructura asociatã (de exemplu, de la extracþia uraniului, procesarea acestuia ºi
pânã la depozitarea combustibilului uzat). 

La începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeanã, una din principalele
probleme a fost reprezentã de închiderea reactoarelor de la Kozloduy. Au fost
închise douã dintre ele, cele mai vechi. Bulgarii ºi-au modernizat în timp capacitãþile
de producþie de bazã de cãrbune, au explorat potenþialul de eficienþã energeticã ºi
de utilizare a surselor regenerabile, însã pe baza scenariilor de creºtere economicã
afirmã cã ar mai avea nevoie de 1000-2000 MW. Chiar aceastã nesiguranþã -
marja de 1000 MW capacitate de producþie - este strigãtoare la cer. Jocul de-a
sectorul energetic îi intereseazã direct pe români - emisiile zilnice de elemente
toxice ºi radioactive au un impact puternic asupra sãnãtãþii chiar ºi în doze infime.
Iar Dunãrea nu ne protejeazã. Sigur, ºi românii au centralã nuclearã, deci o poziþie
oficialã a guvernului României este problematicã.



Rusia ºi Fosta Uniune Sovieticã 

Cele douã reactoare nucleare din Armenia au intrat în funcþiune în 1977 ºi respectiv
1980. Reactoarele de la Medzamor sunt la mai puþin de 30 de km de centrul capitalei
Erevan. Din motive de siguranþã, accentuate ºi de cutremurul din 1988, cele douã
reactoare au fost închise în 1989, dar nu au fost dezafectate. În aprilie 1993, din
cauza situaþiei economice ºi a lipsei aparente de alternative, a fost luatã decizia de a
se redeschide unitatea 2, care acum contribuie cu 35% la electricitatea þãrii,
reprezentând 22,5% (2001) din energia primarã comercialã. Armenia depinde de
Rusia pentru combustibilul nuclear. 

În iunie 1954 la Obninsk, Rusia, a fost conectat la reþea primul reactor nuclear, iar de
atunci 40 de reactoare comerciale au fost puse în funcþiune, dintre care zece au fost
închise ºi aºteaptã acum sã fie dezafectate. În prezent, energia nuclearã contribuie cu
16,5% din producþia de electricitate a þãrii, reprezentând în jur de 5% din consumul de
energie primarã comercialã. Ca ºi în cazul altor state ce au dezvoltat programe
nucleare, programul nuclear civil a fost complet integrat în cel de producþie a
materialelor pentru arme nucleare.
Rusia produce 8,5% din totalul mondial de uraniu, aprovizionând cu 35% UE (2003).
Doar douã þãri, Bulgaria ºi Ucraina, au planuri serioase de a-ºi trimite combustibilul
folosit în Rusia, pentru re-procesare, dar aceste contracte ar putea fi anulate în viitorul
apropiat.   
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Atât România cât ºi Bulgaria fiind semnatare ale Convenþiei Espoo (privind
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierã), proiectul Belene a
trebuit supus consultãrii publice în România. Consultarea publicã din septembrie
2004 de la Turnu Mãgurele a adus
opoziþia clarã a populaþiei ºi
administraþiei locale româneºti. 

România ar fi trebuit sã se opunã total
acestui proiect. În mod logic, însã,
România ar trebui sã aibã aceeaºi
poziþie faþã de sectorul nuclear în
propria-i curte, înainte de a le þine
predici bulgarilor. O dezbatere realã
între cele douã pãrþi ar putea fi
beneficã. Cele douã state, atât de
apropiate nu numai geografic, însã
înstrãinate în timpul regimurilor
comuniste, ar putea descoperi
parteneriatul. Poluarea istoricã de pe
Dunãre de ambele pãrþi nu poate constitui singura cooperare. 
Mesajul administraþiei locale din Teleorman din septembrie 2004: 
"Opriþi coºmarul!"

Belene, 13,6 km de Zimnicea. 
(c) 2004 Greenpeace / Jan Haverkamp



Ucraina - 15 reactoare nucleare contribuie astãzi cu circa 46% la producþia de
electricitate a þãrii, reprezentând 14% din energia comercialã a þãrii. Primele reactoare
din Ucraina au fost construite la Cernobîl, unde s-a avut în vedere punerea în
funcþionare a ºase unitãþi. Doar patru au fost terminate, din cauza accidentului din 26
aprilie 1986. 
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La 26 aprilie 1986, a explodat reactorul 4 de la centrala nuclearã Cernobîl,
Ucraina. Particulele radioactive au fost rãspândite în toatã Europa ºi au ajuns pânã
în Japonia ºi Statele Unite. Nouã milioane de oameni au fost afectaþi de radiaþii,
potrivit Naþiunilor Unite. Cei mai afectaþi au fost aºa-numiþii 'lichidatori' (circa 600
mii de oameni), ce s-au ocupat de curãþarea centralei dupã accident.

Þara cea mai afectatã a fost Bielorusia. 70% din substanþele radioactive eliberate
în timpul accidentului au cãzut pe teritoriul sãu. Graniþa Ucrainei cu Bielorusia este
la doar 10 km nord de centrala Cernobîl. Practic, întreg teritoriul þãrii a fost
contaminat cu elemente radioactive.

Cancer tiroidian: cancerul tiroidian la copii a
crescut dramatic dupã accident, în special în
regiunea Gomel din Bielorusia. Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii a estimat cã în aceastã
regiune 50 000 de copii vor contracta aceastã
boalã; incidenþa acestei boli crescuse deja de 30
de ori în 1990.  

Leucemie: în aceeaºi regiune din Bielorusia,
incidenþa leucemiei a crescut cu 50% la copii ºi
adulþi.

Alte boli la copii: Pe lângã cancer tiroidian ºi
leucemie, rapoartele UNICEF aratã cã între 1990
ºi 1994 în Bielorusia s-au înregistrat creºteri ale
numãrului de copii cu boli ale sistemului
nervos (+43%), boli cardiovasculare (+43%),
afecþiuni ale oaselor ºi muºchilor (+62%),
diabet (+28%).

Alte tipuri de cancer: Între 1990 ºi 2000 numãrul diverselor tipuri de cancer a
crescut în Bielorusia cu 40%. Specialiºtii se aºteaptã ca multe cazuri sã aparã la
20-30 de ani dupã dezastru. Cazurile de cancer la sân s-au dublat între 1988 ºi
1999.

Malformaþii genetice: Expunerea mamei la radiaþii poate cauza daune grave
fãtului. La cinci ani dupã accident, Ministerul Sãnãtãþii din Ucraina raporta
creºterea de trei ori a cazurilor de deformãri ºi anomalii la nou-nãscuþi, precum ºi
creºterea numãrului de avorturi ºi naºteri premature.

© Jan Beranek "Miliarde de dolari au
fost cheltuite si inca mai sunt necesare

pentru a izola reactorul distrus."
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5.1. Mineritul uranifer

Mineritul uranifer în România a început în 1952, în Munþii Apuseni (Bãiþa Bihorului).
Aici, fusese depistatã în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, din avion, o anomalie
emanometricã. Germanii au conturat destul de bine zãcãmîntul însã n-au mai apucat
sã-l cerceteze în detaliu pentru cã au fost nevoiþi sã se retragã. Existã afirmaþii conform
cãrora ruºii au preluat planurile de cercetare ºi exploatare ale germanilor ºi n-au fãcut
decât sã le dezvolte.

Cercetarea s-a fãcut, într-adevãr, extrem de rapid, zãcãmântul intrând în exploatare
dupã un an, prin Societatea "Sovrom Kvarþit". S-a exploatat în carierã deschisã, într-un
ritm "ameþitor", probabil pe vremea aceea apãrând ºi expresia "oricând din munþi el
face-o vale". Într-adevãr, începând de la 3 km de Bãiþa Plai, e vizibilã "ilustrarea
materialã" a acestei expresii.

S-a lucrat cu soldaþi ºi deþinuþi politici ºi cu þãranii din Apuseni, uluiþi de salariile (pentru
ei imense) oferite. În ce mãsurã ºtiau ei cu ce substanþã periculoasã lucreazã? E greu
de spus… Dat fiind cã, dupã ani ºi ani, au fost gãsite în fundaþiile caselor lor pietre cu
un conþinut ridicat de uraniu, e de presupus cã nu li s-a spus nimic! Deþinuþii oricum nu
contau - ei erau "duºmanii poporului", iar soldaþii
oricum trebuiau sã fie mândri cã erau "patrioþi" ºi
contribuiau la "propãºirea patriei". Cu toate acestea,
cel puþin pentru "angajaþii civili", o parte dintre
normele de protecþie a muncii erau respectate mult
mai bine decât ani ºi ani mai târziu, dupã ce ruºii se
retrãseserã de mult.

Au fost ani în care s-a lucrat cu 20 000 - 30 000
oameni! Minereul era extras din carierã, sortat întâi
la Bãiþa, transportat la Dr. Petru Groza (în prezent a
revenit la numele vechiului sat - ªtei) unde era
mãcinat (au existat mai multe "mori de minereu"),
sortat pentru a doua oarã ºi încãrcat în trenuri. Zilnic,
plecau din Dr. Petru Groza cel puþin trei trenuri cu
concentrat de minereu uranifer care treceau în URSS
prin nordul þãrii, la Halmeu (în apropiere de Sighetul
Marmaþiei).

"Sterilul" era depozitat în halde, în imediata apropiere a Bãiþei. Unele sunt vizibile ºi
acum, lângã satul Bãiþa Plai, altele se întind mult în sus, pe Valea Calului. Cu toate cã
mineritul uranifer era abia la început ºi nu prea existau "norme" de protecþie a mediului
ºi/sau a populaþiei, haldele erau destul de bine izolate; unele au avut "pat" de argilã
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ºi toate au fost acoperite (acest lucru fiind necesar din douã motive: pentru ca ploile sã
nu antreneze substanþe poluante în pârâul care trecea prin apropiere ºi pentru ca gazul
radioactiv emanat, radonul, sã nu ajungã în atmosferã). Interesant este cã ruºii au avut
mai multã grijã de populaþia din jur decât românii - dupã preluarea întreprinderii, în
special în ultimii ani ai lui Ceauºescu (anii
'80), din ceea ce fusese "steril" pe vremea
ruºilor s-a extras ani întregi un minereu bun,
care folosea la "îmbogãþirea" celui din
minã, în tot acest timp haldele fiind
descoperite ºi neprotejate. Ele sunt vizibile
ºi în prezent, la fel neprotejate, emanând în
continuare radon (chiar dacã nu în aceeaºi
cantitate) în imediata apropiere a satului
Bãiþa Plai (ºi a locurilor de joacã ale
copiilor). 

Activitãþile din cariera de la Bãiþa s-au desfãºurat aproape 10 ani. În 1964 Societatea
"Sovrom Kvarþit" s-a retras din România, lãsând locurile relativ poluate, mulþi lucrãtori
bolnavi, un orãºel-colonie (Dr. Petru Groza, în prezent ªtei) destul de drãguþ ºi
civilizat… ºi toate activitãþile, organizarea de ºantier ºi documentaþia în grija
"Exploatãrii Miniere Bihor".

Înainte de "retragere" fusese început tunelul care a fost folosit de Exploatarea Minierã
Bihor ani întregi pentru a exploata uraniul în mina Avram Iancu. Tunelul a fost realizat
si el în acelaºi ritm "infernal" impus de ruºi (ceea ce azi am numi "eficienþã ") iar din el
a fost realizat un puþ vertical, de 400 m, care ajunge lângã suprafaþã în apropierea
celui mai înalt vârf al Munþilor Apuseni (numit de cei din zonã "Biharea"). Din acel puþ,
la diverse nivele, s-au dezvoltat reþele de galerii, suitoare, planuri înclinate, lucrãri
pregãtitoare ºi de exploatare a cãror lungime totalã depãºeºte 100 km. Exploatarea
minereului de uraniu a continuat în mina Avram Iancu, în acelaºi timp dezvoltându-se
intens lucrãrile de explorare ºi prospecþiune, atât în zonã cât ºi în întreaga þarã. În timp
ce la Bãiþa Plai uraniul era asociat formaþiunii numite "gresie vãrgatã-neagrã", la Avram
Iancu e asociat cu un nivel de lentile calcaroase intercalate între ºisturi cristaline ºi
intersectate uneori de fisuri, la rândul lor mineralizate. De ce este important acest lucru?
În afarã de importanþa strict ºtiinþificã - pentru cã uraniul din lentilele calcaroase se
prezintã sub forma pulverulentã deci el era, de cele mai multe ori, "spãlat" de apa cu
care se lucra (ºi era transportat de apele de minã spre râurile din apropiere) ºi
deoarece minerii, ca sã evite acest fenomen (ºi sã "dea producþie") trebuiau sã
perforeze "uscat", ceea ce îi supunea ºi mai mult îmbolnãvirilor.

Numãrul de muncitori n-a mai fost, totuºi, la fel de mare, oscilând în jurul a 4000
persoane (incluzând sectoarele de cercetare ºi mina vecinã, de sulfuri complexe cu
conþinut ridicat de molibden ºi bismut). Condiþiile de protecþie a muncii s-au degradat,
însã, din ce în ce mai mult: apa pentru duºul obligatoriu de la ieºirea din schimb a fost
"raþionalizatã", masa caldã obligatorie s-a transformat în câteva cutii de paté,
dispensarul de la gura minei (care ar fi trebuit sã aibã ºi evidenþa "evoluþiei" angajaþilor
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din punct de vedere al sãnãtãþii, chiar ºi
dupã pãrãsirea locului de muncã în
mediu radioactiv) a fost desfiinþat, chiar
ºi staþia de tratare a apelor uzate de
minã a fost lãsatã în paraginã începând
din anii '80 - ea încetând sã funcþioneze
ºi lãsând satele din aval sã fie poluate.
La dozimetrele individuale se renunþase
din anii '70!

Dupã ce uraniul n-a mai "plecat  la ruºi",
a intrat în urmãtorul "circuit": de la ªtei, cu trenul, la
Feldioara ("Uzina R"), unde este prelucrat chimic, ajungându-se la aºa-numita "yellow
cake" care, la rândul ei, este transportatã la Piteºti unde se obþine "combustibilul
nuclear".

În prezent, mina de la Avram Iancu este în curs de închidere, acest proces (care
presupune activitãþi complexe) fiind plãtit din fonduri europene. Cu toate acestea,
persistã unele activitãþi de "exploatare", la o scarã foarte micã ºi subvenþionate,
probabil mai mult pretext pentru a pãstra niºte "directori" ºi "aparatul" aferent. Minereul
bun rãmas în zãcãmânt este pierdut definitiv (din cauzã cã exploatarea s-a fãcut
haotic) ºi mineritul uranifer în zonã nu va mai fi rentabil niciodatã. De altfel, din punct
de vedere al mediului înconjurãtor ºi al sãnãtãþii populaþiei, nu-i nici o pierdere!
"Costurile sociale" sunt vizibile în prezent în orientarea mono-profesionalã a foºtilor
muncitori, care au ajuns dependenþi de minã pânã în asemenea mãsurã încât în prezent
nu mai sunt în stare sã îºi reia activitãþile specifice zonei. Spre sfârºitul mileniului II, ªteiul
ºi satele din jur, situate într-o superbã zonã turisticã a Apusenilor, care are ºi un potenþial
agrar bun, au fost declarate "zonã defavorizatã".

Mina de uraniu de la Bãiþa Bihorului a fost prima din þarã. Cu toate acestea, mai
cunoscutã a fost cea de la Ciudanoviþa (probabil din cauzã cã "secretul" a fost mai
greu de pãstrat, fiind foarte aproape de graniþa cu cel mai "nonconformist" dintre
statele socialiste). Amploarea activitãþilor de aici nu a fost atât de mare ca în Apuseni,
iar mina a fost prima dintre cele închise.

În prezent, singura minã "activã" este cea de la Crucea, în Carpaþii Orientali (la sud de
Vatra Dornei). Aici s-a lucrat "în liniºte", în mai multe sectoare, în bazinul hidrologic al
Bistriþei. Zona fiind mai putin umblatã decât cea a Apusenilor, efectele mineritului sunt
mai greu de observat de cãtre necunoscãtori. Se discutã în continuare despre darea în
exploatare a sectorului Grinþieº, dar e discutabil dacã o activitate ineficientã (ºi care
trebuie subvenþionatã) meritã sã afecteze mediul înconjurãtor ºi eventualele ºanse de
dezvoltare durabilã ale zonei, de altfel una dintre cele mai frumoase de pe valea
Bistriþei.

Tot în faza de "discuþii" este ºi deschiderea unei noi exploatãri la Tulgheº (sector unde
ani întregi s-au desfãºurat lucrãri de explorare), cu aceleaºi semne de întrebare referitor
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la "dezvoltarea durabilã". Nu au fost iniþiate consultãri publice în vederea punerii în
funcþiune a acestui "obiectiv ". Este, de altfel, discutabil dacã "politica nuclearã" a
României este în concordanþã cu cerinþele Uniunii Europene referitoare la protecþia
mediului, concurenþa în afaceri, promovarea energiilor regenerabile ºi a cogenerãrii.

Mineritul uranifer prezintã urmãtoarele probleme :
- poluarea cu ape de minã ;
- poluarea solului cu particule de praf care conþin substanþe toxice (uraniul ºi alte  

substanþe asociate: thoriu, nichel, cobalt º.a.), atât pe parcursul transportului (care 
se face cu camioane, între gura minei ºi punctele de încãrcare în trenuri) cât ºi în 
timpul mãcinãrii ºi altor activitãþi;

- poluarea aerului cu radon, un gaz care, prin inhalare, produce atât iradiere internã 
cât ºi efecte asupra sistemului osos din cauza descendenþilor sãi;

- iradiere externã a muncitorilor (care, prin acumulare în timp, poate avea efecte 
importante) ;

- iradiere internã a muncitorilor (care, de foarte multe ori, dacã depãºeºte o anumitã 
"dozã" poate avea, dupã ani, efecte letale);

- cancer al cãilor respiratorii (boala cea mai frecventã la mineri, din cauza inhalãrii 
atât de particule de praf cât ºi a radonului) ;

- cancer al cãilor digestive (din cauza introducerii prin ingestie, în organism, a 
substanþelor toxice) ;

- afectarea pe termen lung a funcþiilor renale (din cauza uraniului);
- afecþiuni hepatice, ale sistemului vascular, ale pielii, obosealã cronicã º.a.m.d., 

unele produse din cauza slãbirii generale a organismului supus iradierii, altele din 
cauza toxicitãþii generale a mediului de lucru;

- efectele genetice sunt discutabile, promotorii energiei nucleare susþinând cã 
ele nu existã sau cã sunt neglijabile. Cu toate acestea, o cercetare "adevãratã", în 
care sã fie urmãrite toate persoanele care au avut legãturã cu mineritul uranifer, nu 
a fost efectuatã în România!

În prezent, toate activitãþile din mineritul uranifer þin de Compania Naþionalã a
Uraniului (cu sediul în Bucureºti). Tot de Compania Naþionalã a Uraniului aparþine ºi
"Uzina R" de la Feldioara.

5.2. Centrala nuclear-electricã
Cernavodã

Centrala nuclear-electricã de la Cernavodã
este singura unitate nuclearã comercialã
operaþionalã din România. Este vorba de un
reactor de tip CANDU 6, proiectat de cãtre
Compania pentru Energie Atomicã din
Canada (AECL), reactor ce acoperã 9,3%
din producþia de energie electricã. 
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Prima unitate de la Cernavodã a fost pusã în funcþiune la 16 Aprilie 1996, la mai mult
de zece ani de la data stabilitã iniþial (decembrie 1985), urcând preþul la peste 2
miliarde dolari. Cea de a doua unitate urmeazã sã fie finalizatã la sfârºitul anului
2006.

La 18 mai 2001, România a semnat un contract pentru administrarea construirii ºi
exploatãrii Unitãþii 2, alãturi de AECL ºi compania italianã Ansaldo, care s-au ocupat
ºi de Unitatea 1. 

Dupã mai puþin de doi ani, respectiv la 17 aprilie 2003, AECL a confirmat continuarea
construirii Unitãþii 2 Cernavodã. Contractele comerciale pentru procurarea
echipamentului ºi a materialelor de import au fost încheiate, iar guvernul român a
aprobat creditele externe necesare pentru terminarea proiectului. 

În 2003, Nuclearelectrica a obþinut un credit
EURATOM (Comunitatea Europeanã de Energie
Atomicã), de 223 milioane euro pentru finalizarea celui
de-al doilea reactor. Guvernul român contribuie cu 80
milioane USD de la bugetul de stat, costul estimat al
finalizãrii reactorului 2 de la Cernavodã fiind astfel de
peste 700 milioane euro.

Cu sprijinul companiilor strãine partenere, a fost realizat
un studiu de fezabilitate pentru unitatea 3 a centralei de
la Cernavodã. Astfel, guvernul sperã ca proiectul unitãþii
3 sã fie realizat printr-un parteneriat public-privat, pus în
aplicare pânã în 2011.

Unitãþile 4 ºi 5 rãmân în continuare în conservare. 

5.2.1. Indisponibilitatea sistemelor de siguranþã

Proiectanþii de reactoare au asigurat caracteristici speciale de protecþie pentru a face
faþã urgenþelor anticipate: sisteme de siguranþã, sisteme pentru rãcirea în regim de
urgenþã a miezului reactorului, sisteme de închidere rapidã, sisteme pentru furnizarea
în regim de urgenþã a energiei electrice etc. Spre deosebire de majoritatea celorlalte
tipuri de reactoare, fiecare reactor CANDU are douã sisteme total independente
pentru închidere rapidã. Aceastã redundanþã a fost determinatã de necesitatea
adaptãrii la suprasarcina cauzatã de o eventualã pierdere a agentului de rãcire, din
cauza unui defect de proiect numit coeficient pozitiv de vid al reactivitãþii. Costul
adãugãrii unui al doilea sistem de închidere rapidã a fost justificat de faptul cã
accidentele cauzate de "pierderea controlului" - acele care pot necesita folosirea unui
sistem rapid de închidere - aveau loc de aproximativ o sutã de ori mai des la
reactoarele CANDU din Ontario, Canada, decât fusese estimat în calculele
probabilistice ale industriei.
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În situaþii operaþionale, totuºi, sistemele de siguranþã CANDU sunt deseori parþial sau
complet indisponibile. În unele cazuri, sistemele CANDU de rãcire în regim de urgenþã
au fost indisponibile luni la rând. Sistemele CANDU pentru închidere rapidã sunt de
asemenea indisponibile uneori. Recent, în Canada, spre exemplu, lucrãtori CANDU au
instalat un detector de neutroni invers din greºealã, astfel încât al doilea sistem de
închidere rapidã ar fi fost indisponibil în cazul unei urgenþe.

Astfel de episoade de indisponibilitate nu sunt în general descoperite de cãtre
operatorii centralelor sau de organismele de reglementare decât mult dupã ce faptul s-
a produs - posibil în timpul unei închideri pentru întreþinere ºi uneori nici chiar atunci.

În 1998, conform datelor oficiale4, probabilitatea de indisponibilitate a sistemelor de
rãcire de urgenþã de la reactorul 1 Cernavodã a fost aproape de limita obiectivului în
acest sens. În anul 2000, probabilitatea indisponibilitãþii sistemelor de reþinere a
materialelor radioactive în caz de incident a depãºit de câteva ori obiectivul în acest
sens. Convenþiile internaþionale obligã România sã raporteze incidentele ce au loc la
centrala Cernavodã; astfel, în perioada 1997-2003 au avut loc 133 de incidente, cu
o frecvenþã de circa 18 pe an - datele oficiale aratã cã niciunul din incidente nu a fost
de naturã gravã.

5.2.2. Îmbãtrânirea acceleratã a reactoarelor CANDU

Experienþa canadianã a arãtat cã, dupã un timp, reactoarele CANDU suferã un proces
de îmbãtrânire acceleratã. Tuburile de presiune din miezul reactorului, îndeosebi, devin
din ce în ce mai fragile ºi deci este din ce în ce mai probabil ca ele sã se fisureze sau
sã se spargã fãrã avertizare, acest lucru ducând la un accident cauzat de pierderea
agentului de rãcire. Mai mult, fluxul brusc de apã rece pentru rãcirea în regim de
urgenþã în tuburile de presiune fierbinþi ce conþin combustibilul nuclear pot cauza fisuri
ulterioare din cauza fragilizãrii tuburilor. La un moment dat, tuburile de presiune trebuie
înlocuite din motive de siguranþã.

Înlocuirea tuburilor miezului unui reactor CANDU este o operaþiune majorã. Centrala
trebuie sã fie închisã complet pentru unul pânã la patru ani. Combustibilul trebuie scos
din reactor, apa grea trebuie sã fie îndepãrtatã din miez, iar tuburile de presiune intens
radioactive trebuie sã fie înlãturate ºi înlocuite cu altele noi. Materialele din pereþii
tuburilor de presiune au devenit radioactive ºi trebuie acum sã fie tratate ca deºeuri înalt
radioactive.

La momentul actual, în Canada existã douã reactoare în funcþiune având acelaºi
design ca reactorul de la Cernavodã 2; acestea sunt reactorul Point Lepreau din New
Brunswick ºi reactorul Gentilly-2 din Quebec. Amândouã funcþioneazã de mai puþin de
20 de ani. Ambele necesitã înlocuirea tuburile dacã este sã continue sã funcþioneze în
siguranþã. Costul operaþiunii, în ambele cazuri, este estimat la aproximativ 845 de
milioane de dolari canadieni (aproximativ 550 milioane de dolari americani). 
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Este un preþ foarte mare; atât de mare chiar, încât Comisia de Servicii Publice din New
Brunswick a recomandat în unanimitate în 2002, dupã audieri, ca aceste lucrãri sã nu
aibã loc la reactorul de la Point Lepreau. În raportul ei, comisia ºi-a exprimat
scepticismul cã preþul înnoirii se va menþine la nivelul estimat de 845 de milioane dolari
canadieni, din moment ce industria nuclearã din Canada are o istorie lungã în
subevaluarea cu de 2 pânã la 4 ori a costurilor proiectelor de inginerie nuclearã.

Datã fiind situaþia de credit a României, se poate dovedi dificil sã împrumute 1690 de
milioane de dolari canadieni (1100 de milioane de dolari americani) necesari înnoirii
Cernavodã 1 ºi Cernavodã 2 la momentul oportun. ªi totuºi compania nuclearã
românã nu a înfiinþat încã un fond pentru finanþarea unor asemenea proiecte de înnoire. 

5.2.3. Contaminare cu tritiu de la reactoarele CANDU

Cea mai evidentã diferenþã între reactoarele CANDU ºi alte reactoare este folosirea
"apei grele" (oxid de deuteriu, simbol chimic D2O) în locul apei obiºnuite ca agent de
rãcire/moderator. Apa grea este chimic identicã celei uºoare, însã este foarte scump
de obþinut. 

Nucleul unui atom normal de hidrogen (H) are un singur proton. Un atom de deuteriu
(D) este de douã ori mai greu; nucleul sãu constã dintr-un proton ºi un neutron legaþi.
Deoarece atomii de deuteriu conþin deja un neutron, este mai puþin probabil decât în
cazul atomilor de hidrogen ca ei sã absoarbã alþi neutroni - neutronii de care este
nevoie pentru a alimenta reacþia de fisiune în lanþ din reactorul nuclear.

Pentru acest motiv, apa grea este mult mai eficientã din punctul de vedere al utilizãrii
neutronilor decât apa uºoarã obiºnuitã. Prin folosirea apei grele în locul celei uºoare,
tehnologia CANDU permite folosirea ca ºi combustibil a uraniului natural în locul
uraniului îmbogãþit. Prin urmare, costurile suplimentare cauzate de apa grea sunt
contracarate de costurile mai mici cu procurarea combustibilului într-o centralã
CANDU.

Dar existã un preþ de plãtit pentru aceastã eficienþã tehnologicã. Atunci când un atom
de deuteriu reuºeºte sã absoarbã un neutron, lucru care se întâmplã permanent în
timpul fisiunii, devine atom de tritiu (T). Un atom de tritiu este de trei ori mai greu ca unul
normal de hidrogen; constã dintr-un proton ºi doi neutroni legaþi. 

Tritiul este o formã radioactivã de hidrogen, este un factor beta de emisii având
perioada de înjumãtãþire de 12,3 ani. Este eliberat în mediu în cantitãþi mari de orice
reactor CANDU în funcþiune; emisiile de tritiu sunt o datã - de douã ori mai mari la
CANDU decât la reactoarele cu apã uºoarã. Ca toate materialele radioactive, tritiul
este un agent ce cauzeazã cancer ºi modificãri genetice.

Tritiul apare cel mai des sub forma HTO sau DTO ("apa tritiatã"), ambele identice din
punct de vedere chimic cu apa obiºnuitã. În consecinþã, tritiul este foarte greu de
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controlat. Tritiul nu poate fi filtrat ºi este eliminat în aer ºi apã în mod regulat. Din când
în când au loc emisii mari, în care cantitãþi semnificative de tritiu pot fi eliberate în mediu
deodatã.

Mai mult, tritiul este produs în mod constant în apa grea care este folositã atât ca agent
principal de rãcire cât ºi ca moderator în reactorul CANDU. În fiecare an, inventarul
de tritiu din apa grea creºte ºi astfel cantitatea eliberatã în mediu de asemenea creºte
an dupã an.

În pofida faptului cã tritiul este un foarte slab beta emitent, studiile de laborator au
arãtat cã este mai eficient în a cauza cancer decât radiaþiile gamma sau razele x. Apa
tritiatã este absorbitã uºor de animale, plante ºi sol, la fel ca apa normalã. De
asemenea, tritiul pãtrunde cu uºurinþã în toate moleculele organice, inclusiv ADN-ul. În
Canada au existat multe controverse pe tema nivelurilor în creºtere ale tritiului în apa
potabilã a comunitãþilor din jurul centralelor nucleare CANDU. Au existat ºi discuþii pe
plan internaþional - din partea Comisiei Marilor Lacuri, spre exemplu - pe marginea
nivelurilor în creºtere ale tritiului în lacurile dintre SUA ºi Canada. Acest fenomen se
datoreazã aproape în întregime centralelor nucleare CANDU care funcþioneazã în
partea canadianã.

5.2.4. Experienþa canadianã cu reactoarele CANDU

Existã 22 de reactoare CANDU în Canada, dintre care 20 sunt în provincia Ontario,
unul în Quebec ºi unul în New Brunswick. Aceste reactoare CANDU îmbãtrânind, au
apãrut tot mai multe probleme tehnice. Deºi durata de viaþã a reactoarelor a fost
estimatã ca fiind de 40 de ani, acestea se confruntã mult mai devreme cu probleme
operaþionale grave. La sfârºitul anului 1997 ºi începutul anului 1998 au fost închise
temporar o serie de reactoare, urmând lucrãri costisitoare de retehnologizare.

Drept consecinþã a problemelor întâmpinate, Ontario Hydro (divizia de producþie a
Ontario Power Generation) a anunþat în luna august a anului 1997 cã va închide
temporar 7 reactoare, cele mai vechi, datoritã funcþionãrii defectuoase ºi problemelor
de siguranþã (este vorba de patru reactoare de 515 MW ale centralei Pickering A ºi
trei reactoare de 848 MW ale centralei Bruce A). Ontario Hydro închisese deja un
reactor al centralei Bruce A în octombrie 1995. Cele patru reactoare ale centralei
Bruce A au avut o duratã de viaþã de mai puþin de jumãtate din perioada estimatã de
40 de ani. Reactoarele de la Pickering A au avut o duratã de viaþã de 25 de ani, în
pofida faptului cã le-a fost înlocuitã tubulatura în 1983, la un cost de 1 miliard de dolari
canadieni (750 milioane dolari SUA) în urma unui accident la reactorul Pickering 2.
Închiderile au lãsat Ontario Power Generation cu 12 reactoare în funcþiune, la Pickering
B, Bruce B ºi Darlington.

Combustibilul este plasat la reactoarele CANDU în tuburi, canale prin care apa de
rãcire curge într-un conteiner de apã grea. Înlocuirea tubulaturii a fost comparatã cu
transplantul cardiac, reactorul fiind practic reconstruit, operaþiune cu costuri foarte
ridicate.
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Pickering A

Cazul celor patru reactoare de la Pickering A este o lecþie în privinþa costurilor de
întreþinere. În luna august a anului 1983 a avut loc o rupturã dezastruoasã a tuburilor
de presiune ºi toate cele patru reactoare ale centralei Pickering A au fost închise.
Tuburile de presiune au fost înlocuite între anii 1983 ºi 1993. Înlocuirea tuburilor celor
patru reactoare a costat aproximativ un miliard de dolari canadieni (la nivelul anilor
'83-'93) - mai mult decât costul de capital iniþial. În pofida acestor investiþii enorme,
reactoarele au fost închise doar câþiva ani mai târziu, la 31 decembrie 1997, datoritã
unor probleme tehnice ºi de operare.

La închiderea reactoarelor A de la Pickering, din 1997, s-a estimat repunerea în
funcþiune a unuia dintre reactoare în iunie 2000, celelalte trei urmând sã fie re-pornite
la intervale de 6 luni (însemnând sã fie complet operaþionale pânã în iunie 2002).
Ulterior, re-pornirea reactorului 4 a fost re-programatã pentru iulie 2003 ºi nu s-au mai
fãcut angajamente publice pentru re-pornirea celorlalte reactoare.

Costul repunerii în funcþiune a Pickering A a crescut de la 800 de milioane dolari
canadieni în 1999 la 1,022 miliarde dolari canadieni la sfârºitul lunii septembrie
2002. Costul repunerii în funcþiune a reactorului 4 se estimeazã sã fie de încã 230
milioane dolari canadieni, celelalte trei reactoare adãugând câte 300-400 milioane
dolari canadieni fiecare. Astfel, costul re-pornirii reactorului 4 este de 1,225 miliarde
dolari canadieni, la aceastã sumã adãugându-se 1,2 miliarde de dolari canadieni
pentru celelalte trei reactoare, costul total al operaþiunilor fiind de 2,445 miliarde de
dolari canadieni.

Bruce A

Cele opt reactoare ale complexului nuclear Bruce au fost oferite în leasing de cãtre
OPG pentru o perioadã de 18 ani companiei Bruce Power în mai 2001. Complexul
cuprinde patru reactoare de 769 MW în centrala Bruce A ºi patru reactoare de 860
MW în centrala Bruce B. Reactoarele Bruce B sunt în funcþiune, însã reactorul 2 A a fost
închis în anul 1995 iar reactoarele 1, 3 ºi 4 A au fost închise în anul 1998 datoritã
problemelor tehnice ºi slabei performanþe în operare.

În noiembrie 2000, Bruce Power a angajat Atomic Energy of Canada Limited (AECL)
pentru a fi contractorul general în desfãºurarea unei inspecþii ºi evaluãri a situaþiei
pentru 70 de tuburi de combustibil ºi pentru generatoarele de abur ale reactoarelor 3
ºi 4 A. Evaluarea a costat 30 de milioane dolari canadieni ºi a vizat eficienþa
economicã a retehnologizãrii reactoarelor.

În aprilie 2001, Bruce Power a anunþat cã intenþioneazã sã repunã în funcþiune
reactoarele 3 ºi 4 ale centralei Bruce A; repunerea în funcþiune a fost programatã
pentru vara 2003, la un cost de 340 milioane dolari canadieni. Costul a crescut la 550
de milioane dolari canadieni, iar programarea a fost modificatã pentru a putea re-porni
reactorul 4 în 2003 ºi reactorul 3 la scurt timp dupã.
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Existã motive serioase de îngrijorare privind siguranþa la repunerea în funcþiune a celor
douã reactoare Bruce. Au existat cel puþin douã cazuri de rupturi catastrofale ale
tuburilor de presiune ale reactoarelor OPG: în august 1983 la Pickering 2 ºi martie
1986 la Bruce 2. Toate tuburile de combustibil ale reactoarelor centralei Pickering A
au fost înlocuite dupã accidentul din 1983. Reactoarele 1 ºi 2 ale centralei Bruce A
necesitã înlocuirea tuturor tuburilor dacã vor fi vreodatã re-pornite. 

În trecut au fost înlocuite câteva tuburi ale reactoarelor centralei Bruce însã Bruce Power
îºi asumã un risc calculat, lãsând siguranþa pe un loc inferior profitului, declarând cã nu
este necesarã înlocuirea totalã a tuburilor de combustibil la reactoarele 3 ºi 4. Aceastã
declaraþie vine dupã inspectarea a doar 7% din tuburi. Înlocuirea tuturor tuburilor ar
duce la un cost mai mult decât dublu faþã de cel evaluat iniþial de 550 de milioane
dolari canadieni ºi ar extinde perioada de închidere. 

Alte reactoare

În afara reactoarelor din Ontario, mai existã doar 2 reactoare nucleare în Canada -
unul operat de Hydro Quebec (Gentilly-2) ºi unul de New Brunswick Power (Point
Lepreau). Amândouã centralele au câte un singur reactor CANDU 6, de 635 MW,
proiectat de AECL. Amândouã au intrat în funcþiune în 1982 ºi necesitã lucrãri majore
dupã mai puþin de 20 de ani de funcþionare.

Point Lepreau

Centrala nuclearã Point Lepreau este deþinutã ºi operatã de New Brunswick Power ºi a
fost proiectatã de AECL. Ca ºi alte reactoare din aceeaºi perioadã, centrala Point
Lepreau urma sã funcþioneze 40 de ani, dar dupã mai puþin de 20 de ani, reactorul a
avut probleme grave de siguranþã ºi operare.

În 1998, un consultant al NB Power a decis cã centrala va necesita înlocuirea tuturor
celor 380 de tuburi de combustibil în perioada 2006-2008. Drept primã fazã a
planului de înlocuire a tubulaturii ºi de retehnologizare a centralei Point Lepreau, NB
Power a încheiat un contract cu AECL în ianuarie 2001 pe o perioadã de doi ani pentru
a efectua o evaluare a proiectului, la un cost de 40 de milioane dolari canadieni.

Conform planului original, conceput de AECL, lucrãrile ar fi trebuit sã înceapã în
februarie 2003. Centrala urma sã fie închisã pentru o perioadã de 18 luni, începând
cu aprilie 2006, proiectul urmând sã fie finalizat în septembrie 2007. Costul total
estimat era de 845 de milioane dolari canadieni.

În ianuarie 2002, NB Power a înaintat o cerere Comisiei de Utilitãþi Publice a New
Brunswick pentru a desfãºura consultãri publice în privinþa retehnologizãrii centralei
nucleare Point Lepreau. Comisia ºi-a comunicat decizia în septembrie 2002, scoþând în
evidenþã faptul cã analiza a fost fãcutã din punct de vedere economic, cu prioritate
acordatã interesului public. Decizia a constat într-un refuz pentru propunerea AECL de
retehnologizare a centralei.
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Gentilly-2

Hydro Quebec a încheiat în anul 1973 un acord cu guvernul federal pentru construirea
centralei Gentilly-2, un reactor CANDU 6 standard proiectat de AECL. Guvernul
federal a fost de acord cu finanþarea a 50% din costul total de capital de 302 de
milioane dolari canadieni, la o ratã preferenþialã a dobânzii.

Hydro Quebec a fost, însã, rãspunzãtoare de depãºirea de buget de 1 miliard dolari
canadieni, costul total de capital ajungând la 1,36 miliarde dolari canadieni pânã la
punerea în funcþiune în septembrie 1982 - de patru ori costul estimat iniþial. Astfel, nu
reprezintã o surprizã cã guvernarea provinciei Quebec a lansat un moratoriu în privinþa
construcþiei de centrale nuclearo-electrice.

5.3. Deºeurile radioactive

În general, când ne gândim la deºeurile radioactive, prima imagine care ne vine în
minte este a deºeurilor de la o centralã nuclearã sau la ceea ce rezultã în urma unei
poluãri radioactive (accident).

Cu toate acestea, deºeurile radioactive care ne înconjoarã sunt mult mai multe iar
noþiunea aceasta e mult mai complexã. În spitale, de exemplu, ne putem întâlni cu o
cantitate impresionantã de deºeuri radioactive (aparaturã uzatã, substanþe diverse
etc.).

Deºeu radioactiv este materialul neutilizabil, provenit din activitãþi nucleare,
cu concentraþii mai mari decât limitele permise în mediul înconjurãtor. 

Având în vedere cã sunt materiale radioactive, aceste deºeuri trebuie gestionate,
manevrate ºi tratate cu toate mãsurile de securitate nuclearã, de radioprotecþie ºi
administrative specifice.

Deºeurile radioactive pot proveni de la centrale nucleare, unitãþi de prelucrare a
mineralizaþiilor radioactive, exploatãri miniere, spitale, unitãþi de cercetare, industrie,
aplicaþii ale radiaþiilor în diverse domenii (control nedistructiv º.a.m.d.). De cele mai
multe ori cantitãþile de deºeuri radioactive (exprimate în masã, activitate ºi mai ales
volum) sunt mult mai mari decât ale materialelor utile care au fost produse prin procesul
de prelucrare. Practic, în medie, din 100 unitãþi de cantitate iniþialã de material folosit,
peste 90 reprezintã deºeuri.

Existã mai multe tipuri de clasificare a deºeurilor radioactive, cea mai utilã fiind în
funcþie de conþinutul radioactiv ºi debitul expunerii. Astfel, conform ultimelor norme
elaborate de Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare (CNCAN),
deºeurile radioactive pot fi împãrþite în:

- deºeuri de activitate foarte joasã (deºeuri radioactive de viaþã scurtã, a cãror 
activitate specificã depãºeºte nivelurile de eliberare de sub cerinþele de autorizare 
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dar al cãror conþinut radioactiv este inferior nivelurilor stabilite de CNCAN pentru 
definirea deºeurilor de activitate joasã). Depozitarea lor necesitã amenajãri mai 
puþin complexe decât a deºeurilor de activitate joasã. Pentru manipularea acestor 
deºeuri nu sunt necesare utilaje ecranate. Ele pot fi constituite din echipament de 
lucru utilizat în mediu radioactiv, hârtie, apa de la duºuri º.a.m.d.

- deºeuri de activitate joasã ºi medie (deºeuri a cãror concentrare a 
radioactivitãþii depãºeºte nivelurile limitã stabilite de CNCAN pentru deºeurile de 
activitate foarte joasã dar al cãror conþinut radioactiv ºi putere termicã sunt 
inferioare celor ale deºeurilor de activitate înaltã). Deºeurile de activitate joasã nu 
necesitã ecranare în timpul manipulãrii sau al transportului, cele de activitate medie 
necesitã ecranare în timpul manipulãrii (colectarea, transportul ºi tratarea se fac cu 
mijloace de lucru ecranate, telecomandate sau lucrând un timp limitat). În aceastã 
categorie intrã în general deºeuri din activitatea de prelucrare a unor materiale cu 
conþinut radioactiv (ex. rãºini schimbãtoare de ioni);

- deºeuri de înaltã activitate
a) lichide radioactive ce conþin cea mai mare parte a produselor de 
fisiune ºi actinidelor prezente iniþial în combustibilul nuclear uzat ºi 
formând reziduul de la primul ciclu de extracþie cu solvenþi din cadrul 
reprocesãrii);
b) deºeuri solidificate menþionate la punctul a; combustibilul nuclear uzat;
c) orice alt deºeu cu activitate specificã comparabilã cu a celor 
menþionate la punctele a ºi b (mai mare de 1014 Bq/m3)5.  

Deºeurile de înaltã radioactivitate conþin radionuclizi de viaþã lungã ºi produc cãldurã
(ceea ce înseamnã condiþii speciale de transport ºi tratare). Ele provin din reprocesarea
combustibilului nuclear ars (radionuclizi de fisiune ºi activare precum ºi alte elemente
radioactive, din grupa actinidelor).
- deºeuri de tranziþie (cu concentraþia activitãþii superioarã nivelelor de eliberare de 

sub cerinþele de autorizare dar care se dezintegreazã la niveluri inferioare 
nivelurilor de eliberare de sub cerinþele de autorizare într-o perioadã de nu mai mult 
de cinci ani de depozitare intermediarã);

- deºeuri exceptate (care conþin radionuclizi a cãror concentraþie a activitãþii este atât 
de redusã încât deºeurile respective pot fi eliberate (condiþionat sau nu) de sub 
cerinþele de autorizare.

Deºeurile radioactive pot fi solide, lichide sau gazoase, în funcþie de starea de
agregare.
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Clasificarea operaþionalã a deºeurilor este necesarã pentru a stabili modul în care
acestea sunt gospodãrite ºi este fãcutã de fiecare titular de autorizaþie, dupã criterii
selectate de acesta, dintre urmãtoarele:
- originea lor (amplasament, instalaþii, surse de provenienþã);
- tipul de deºeuri (filtre uzate, structuri demolate, reziduuri diverse, reziduuri de 

manipulare a izotopilor etc.);

5Bq = Becquerel, unitate de mãsurã a radioactivitãþii; 1 Bq = 1 dezintegrare/ secundã. 



Pânã în prezent, deºeurile de activitate medie ºi joasã au fost depozitate în depozitul
naþional de deºeuri radioactive de la Bãiþa Bihorului (Munþii Apuseni, lângã oraºul ªtei,
în bazinul Criºului Negru). În general prelucrarea lor înseamnã: aducerea în stare
uscatã, confinare (înglobarea într-un înveliº de
sticlã), ecranare (acoperirea cu un înveliº de
plumb) ºi acoperirea tuturor acestor "straturi" cu
un înveliº de beton; de regulã, pentru un volum
de deºeuri de dimensiunea unei cutii de
chibrituri se poate ajunge la un "conteiner" de
mãrimea unui butoi de 100 l. Din acest motiv,
depozitul de la Bãiþa va deveni în curând
neîncãpãtor.

Nu multã lume îºi dã seama cã ºi clãdirile în care s-au desfãºurat activitãþi legate de
energetica sau cercetarea nuclearã, sau instalaþiile respective constituie "deºeu" - ceea
ce ridicã impresionant volumul de materiale care se constituie în "deºeuri".

Deºeurile de înaltã radioactivitate (fasciculele de combustibil ars de la centrala
Cernavodã) sunt þinute pentru 10 ani în bazine speciale, amenajate în incinta centralei
(pentru "rãcire", adicã scãderea radioactivitãþii ºi a temperaturii), apoi vor fi stocate într-
un depozit intermediar (în incinta centralei) ºi apoi vor fi duse într-un depozit definitiv.
Pânã în prezent nu se cunoaºte unde va fi acest depozit - mai multe variante sunt în
discuþie dar nici una nu îndeplineºte condiþii satisfãcãtoare de siguranþã. Îngrijorãtor
este faptul cã activitãþile centralei Cernavodã se desfãºoarã în continuare ba chiar se
preconizeazã sã se dea în folosinþã noi reactoare, într-o deplinã iresponsabilitate faþã
de generaþiile viitoare care vor trebui sã se confrunte cu problema unor deºeuri de
mare pericol!

Deºeurile înalt radioactive nu doar cã pot, printr-o manipulare necorespunzãtoare, sã
producã efecte distructive asupra unei suprafeþe mari de teren, dar de cele mai multe
ori efectele lor asupra populaþiei pot fi mortale iar numãrul de persoane afectate poate
fi de ordinul miilor sau al zecilor de mii. Pânã în prezent, în lume nu existã o rezolvare
corespunzãtoare a problemei acestor deºeuri. Ele nu pot fi neutralizate iar din punct de
vedere al depozitãrii nu a putut fi gãsitã o soluþie care sã elimine riscurile. Mai mult
decât atât: chiar ºi în situaþii în care populaþia a fost convinsã sã accepte în apropiere
un astfel de depozit (de multe ori printr-o informare deficitarã ºi cu compensaþii bãneºti
foarte mari) s-a dovedit cã soluþia nu a fost fezabilã în timp. Existã, de exemplu, situaþii
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- proprietãþi nucleare ºi radiologice (generare de cãldurã, debitul dozei 
ambientale, contaminarea suprafeþei, compoziþia de radionuclizi, timpul de 
înjumãtãþire etc.);

- alte proprietãþi (riscuri fizico-chimice ºi biologice, corozivitate, volatilitate, 
inflamabilitate, reactivitate, conþinutul organic, capacitatea de a-ºi schimba 
volumul º.a.m.d.);

- opþiuni de gospodãrire (compresare, incinerare, imobilizare, segmentare,
decontaminare sau topire).

© Codruþa Nedelcu



în care au fost construite depozite în perfectã concordanþã cu normele de la data
respectivã dar, de-a lungul timpului, pe mãsurã ce gradul de cunoaºtere în privinþa
periculozitãþii lor a crescut, normele au devenit mult mai restrictive ºi depozitele
respective, care la data construcþiei corespundeau cerinþelor, au devenit
necorespunzãtoare!

Se discutã despre depozitarea în cute diapire (masive de sare) - cu toate acestea,
geologic vorbind, cuta diapirã ca apariþie este legatã de o falie (care nu întotdeauna
ºi-a încetat activitatea) ceea ce înseamnã riscul unei "alunecãri" ulterioare a
formaþiunilor, cu deplasarea imprevizibilã a conteinerelor cu deºeuri. Singura
depozitare care prezintã riscuri mai mici ar fi cea în formaþiuni geologice stabile de
mare adâncime (adicã, pentru o exprimare foarte clarã, sãpând puþuri la adâncimi de
sute de metri în scoarþa terestrã). Trecând peste analiza riscurilor din punct de vedere
al deºeurilor în sine, trebuie remarcat cã acest tip de depozitare implicã costuri foarte
mari, care pot duce la creºterea spectaculoasã a preþului real al energiei electrice
produse, preþ care, chiar ºi subvenþionat fiind, înseamnã în ultimã instanþã cã tot de
cãtre consumator este suportat.

În România exemplele de iresponsabilitate în privinþa manipulãrii de substanþe
radioactive sunt destul de cunoscute în "cercul nucleariºtilor": de la furt de substanþe în
scop de otrãvire sau sinucidere (gelozie) pânã la iradierea unui imobil (pentru a
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Inventarul combustibilului uzat

Activitatea unei unitãþi CANDU 6 la Cernavodã genereazã o cantitate medie de
aproximativ 90 tone de combustibil uzat în fiecare an. Având în vedere punerea în
funcþiune a celui de al doilea reactor în 2007, cantitatea totalã de combustibil uzat
de la aceste douã unitãþi va ajunge la 5400 tone la sfârºitul perioadei lor de viaþã
(30 de ani).

Reactorul TRIGA de la SCN Pitesti a început sã funcþioneze în 1979. Combustibilul
uzat este stocat într-un bazin cu apã. Conform acordului încheiat între România ºi
Statele Unite ale Americii, combustibilul de tip HEU de la acest reactor va fi
consumat pânã în anul 2006 ºi va fi înapoiat Statelor Unite pânã în 2009. În
1999 a avut loc prima expediere cãtre Statele Unite.

Reactorul de tip VVR-S de la Mãgurele, Bucureºti, a fost închis definitiv în anul
1997. Combustibilul consumat este stocat în bazine, aproape de clãdirea în care se
aflã reactorul. Conform contractului, combustibilul urmeazã sã fie dus în Rusia.
La nivel mondial, dupã ce au fost încercate mai multe soluþii în privinþa depozitãrii,
s-a dovedit cã majoritatea acestora nu erau "fezabile". S-a încercat depozitarea pe
fundul mãrii - dar coroziunea, din cauza apei sãrate, a afectat conteinerele.
Depozitarea în galerii de minã dezafectate este riscantã din punct de vedere al
probabilitãþii ca astfel de depozite sã fie deschise accidental dupã sute de ani iar
substanþele periculoase sã fie împrãºtiate în mediu.



descuraja retrocedarea), furt de uraniu sau apã grea în scop de vânzare sau furt de
aparaturã cu surse radioactive (hoþii neºtiind de fapt ce furã dar sperând cã le vor
putea vinde, ceea ce demonstreazã necesitatea unor cursuri de iniþiere în
radioprotecþie pentru… hoþi!). Mii de surse radioactive stau, necunoscute, în vechile
întreprinderi (în furnale dezafectate, aparaturã aruncatã la întâmplare, º.a.m.d.). Mai
mediatizat a fost cazul unei contaminãri mari cu Cobalt-60, în urma demolãrii unui
furnal de la Cãlan, în 2001.

Aparatura medicalã veche precum ºi
substanþe "trasoare" utilizate în medicinã cu
termenul expirat reprezintã unul din
aspectele "confruntãrii" noastre zilnice cu
iresponsabilitatea în domeniul manipulãrii
surselor ºi substanþelor radioactive.

În privinþa deºeurilor de înaltã
radioactivitate, Uniunea Europeanã, din
fericire, impune condiþii atât pentru
depozitarea lor cât ºi în privinþa participãrii publicului la dezbaterile referitoare la
managementul deºeurilor. Din pãcate, însã, deºeurile sunt produse încontinuu iar
"dezbaterile" vor avea ca "obiect" doar ce sã facem cu ele ca sã avem cât de cât un
sentiment de "siguranþã", nu ºi în privinþa producerii lor în continuare sau a opririi
acestei producþii, ceea ce pune populaþia în situaþia incorectã de a "dezbate" pe
marginea unui fapt deja împlinit. În caz cã nu se va gãsi o soluþie la problema acestor
deºeuri, ele vor fi deja produse iar noi, ca "public", vom fi siliþi sã suportãm o situaþie în
privinþa cãreia nu am fost avertizaþi, ceea ce este cel puþin imoral!

Pe plan european este în curs de desfãºurare un proiect (COWAM2) referitor la
aplicarea principiilor bunei guvernãri în privinþa managementului deºeurilor de înaltã
radioactivitate. Acesta urmãreºte sã ridice capacitatea de participare publicã a
comunitãþilor locale în procesul de luare a deciziilor în acest domeniu. Dupã cum s-a
putut constata de-a lungul desfãºurãrii proiectului, în statele participante legislaþia este
foarte diferitã iar "cultura participãrii" în comunitãþile locale - la fel.

În România procesul este abia în curs de iniþiere iar gradul de informare a populaþiei -
aproape zero ("informaþia" constând mai mult în reclamã pentru industria nuclearã,
ceea ce înseamnã din start un dezechilibru).

Cu toate acestea, o lege mai restrictivã referitoare la deºeurile radioactive, supusã
dezbaterilor publice, este necesarã. În prezent, fie cã ne place sau nu, România deja
se confruntã cu problema deºeurilor radioactive existente ºi va trebui sã gãsim cãi
pentru rezolvarea ei.

A fost înfiinþatã Agenþia Naþionalã pentru Deºeuri Radioactive (ANDRAD), instituþie
"tânãrã", cu atribuþiuni în special în privinþa deºeurilor de înaltã radioactivitate ºi care
va trebui sã gestioneze ºi Fondul de Dezafectare. Modul în care, însã, problema
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Un caz celebru de contact accidental
cu deºeuri radioactive (dar nu de
înaltã radioactivitate) a implicat surse
radioactive (aparate de mãsurã vechi)
rãmase uitate într-o magazie, în
Argentina. Aparatele (cu sursa de
Cobalt radioactiv) au fost descoperite
ºi demontate (în joacã) de niºte copii.
Accidentul a dus la moartea rapidã a
cca. 20 persoane ºi îmbolnãvirea
gravã a altora.



deºeurilor radioactive va ajunge sau nu sã ne afecteze grav în viitor depinde ºi de noi
ca "public" ºi de capacitatea (ºi dorinþa) noastrã de a ne implica.

Pentru combustibilul nuclear uzat de la centrala nuclearã, România plãnuieºte
depozitarea pe termen scurt de 6-7 ani, în bazinul de lângã reactor, urmatã de
depozitarea uscatã pe termen mediu, de 50 de ani (aceastã perioadã poate fi
prelungitã pânã la 100 de ani dacã depozitarea decurge în condiþii bune), pe
platforma centralei nucleare. Ulterior, combustibilul uzat ar trebui depozitat într-o
formaþiune geologicã. Depozitul naþional trebuie sã fie operaþional în cel puþin 45 de
ani, din momentul de faþã.

5.4. Alternative

România are deja o supracapacitate
considerabilã de producþie a
energiei electrice, ºi nu are o piaþã
de export pentru energia electricã.

În plus, consumul de energie nu
creºte în prezent foarte mult
datoritã redresãrii economice,
deoarece una din condiþiile
competitivitãþii pe piaþã a
companiilor este eficientizarea
consumului energetic. 

România are un potenþial imens de
economisire a energiei precum ºi
resurse considerabile de energie
regenerabilã, a cãror valorificare
este viabilã din punct de vedere
economic, ºi nu are impact negativ
asupra sãnãtãþii ºi mediului.

5.4.1. Eficienþa energeticã

"Economia de energie este cea mai ieftinã resursã de energie, uºor de obþinut ºi
nepoluantã, comparativ cu resursele de combustibili fosili sau resursele regenerabile de
energie. La nivel naþional, valoarea medie a potenþialul de economisire a energiei
(determinatã ca medie ponderatã a potenþialelor de economisire din sectoare
economice precum industria, transporturile, sectorul rezidenþial, alimentarea
centralizatã etc.) este în prezent estimatã ca fiind de circa 30-40%. Dezvoltarea
economicã nu se poate realiza pe baze durabile, fãrã creºterea eficienþei energetice.
Astfel, se va asigura decuplarea majorãrii consumului de resurse energetice de
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Sursa: Anuarul Statistic al României, 2004

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2004



creºterea economicã. Guvernul are un rol esenþial ºi legitim în implementarea unei
politici energetice, orientate spre economia de energie ºi în crearea cadrului legislativ
pentru dezvoltarea pieþei energiei." (Hotãrârea de Guvern nr. 163 din 12 februarie
2004 privind aprobarea Strategiei naþionale în domeniul eficienþei energetice)

Deºi existã consens în privinþa faptului cã este logic sã investeºti în reducerea
consumului de energie decât în noi unitãþi de producþie, s-a luat totuºi decizia finalizãrii
reactorului 2 de la Cernavodã. Este logic sã îmbunãtãþeºti eficienþa unei unitãþi
energetice, astfel reducând costurile precum ºi impactul asupra mediului ºi sãnãtãþii,
însã nu are sens continuarea unui program energetic prin investiþii în noi capacitãþi de
producþie în România. Eficienþa energeticã la consumator poate furniza aceeaºi
"capacitate" la costuri mai mici, în acelaºi timp ducând la o creºtere a standardului de
viaþã ºi a competitivitãþii companiilor.

Este consideratã realistã o reducere cu 40% a intensitãþii energetice primare pânã în
2015 (într-un scenariu de bazã care implicã o creºtere medie anualã a produsului
intern brut de 5,4%). Investirea a 1 Euro într-un proiect care presupune creºterea
eficienþei energetice este consideratã a duce la reducerea cu 1,26 Euro a costurilor de
achiziþie a resurselor primare.

Prognozã privind investiþiilor în proiecte de eficienþã energeticã pânã în 2015  

5.4.2. Sursele regenerabile de energie

În România existã doar 2 proiecte demonstrative, o turbinã eolianã de 4 kW ºi un
proiect de valorificare a energiei solare de 0,85 kW. Fiecare aprovizioneazã cu
energie o singurã locuinþã. Au mai existat 2 proiecte demonstrative de utilizare a
energiei eoliene, în Munþii Semenic ºi la Agigea, pe litoralul Mãrii Negre (unitãþi de
peste 100 kW). Din cauza lipsei fondurilor, aceste 2 proiecte nu mai funcþioneazã.
Existã un proiect de utilizare a biomasei, în oraºul Cluj-Napoca, unde unele
autovehicule din sistemul de transport public folosesc ulei de rapiþã. 
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Sector Economie de
resurse primare
(1.000 tone
echivalent
petrol/an)

Investiþiile totale
necesare
(milioane euro)

Economie în
achiziþionarea
resurselor primare
(milioane euro)

Beneficiile din
comerþul cu emisii
(milioane euro)

Industrial 337 110 540 34
Rezidenþial 823 1.187 1.319 83
Transporturi 303 216 485 31
Servicii 48 7 76 5
Termoficare 612 1.137 980 62
TOTAL 2.122 2.659 3.400 215

Sursa: HG 163/2004 care aprobã Strategia Naþionalã în domeniul Eficienþei Energetice



În ultimii ani, au fost realizate proiecte de Implementare în Comun cu Olanda ºi
Danemarca:
- recuperarea ºi utilizarea gazului de la depozitele de deºeuri urbane în 4 oraºe;
- utilizarea rumeguºului pentru termoficare în 5 oraºe;
- utilizarea energiei geotermale pentru termoficare în 2 oraºe.

Energia Eolianã

Un atlas naþional al vânturilor, realizat în 1993 de Institutul de
Cercetãri ºi Modernizãri Energetice, indicã viteze ale vântului
de 4,5 pânã la 11,5 m/s la 50 m deasupra solului în diferite
regiuni ale þãrii, dar mai ales în larg (>9 m/s). Atlasul
identificã zone întinse cu viteze de peste 11 m/s în funcþie de
topografie.

Conform "Profilului de þarã privind sursele regenerabile de
energie", realizat de Institutul de Studii ºi Proiectãri
Energetice, potenþialul economic estimat este de 5x109
kWh/an (3.000 MW); studiul aratã cã barierele în calea
tuturor surselor de energie regenerabilã sunt lipsa finanþãrii ºi
preþurile scãzute ale energiei.

Hotãrârea Guvernului nr. 1535/2003 care aprobã Strategia Naþionalã pentru
Valorificarea Surselor Regenerabile de Energie aratã cã existã un potenþial de 14 000
MW, adicã 23 000 GWh/an; pe baza unei evaluãri preliminare în zona þãrmului
Mãrii Negre, potenþialul eolian este de aproximativ 2 000 MW, adicã 4 500
GWh/an.

Energia solarã

România are deja un fundament bun în acest sector, fiind
implementate proiecte încã din anii '80. Radiaþia solarã
medie variazã între 1 100 ºi 1 300 kWh/m2 pe an pentru
mai mult de jumãtate din suprafaþa þãrii. Institutul Naþional
de Meteorologie ºi Hidrologie a elaborat o hartã a radiaþiei
solare pe baza unor date multianuale. Potenþialul
exploatabil pentru producþia de energie electricã
fotovoltaicã  este de aproximativ 1 200 GWh/an. 

Suprafaþa totalã a României este de 238 391 km2. Astfel
radiaþia solarã pentru România reprezintã aproximativ 330
milioane GWh pe an (potenþialul teoretic al energiei
solare). Suprafaþa tehnic amenajabilã este de aproximativ 30% din suprafaþa
construibilã disponibilã. Astfel, suprafaþa construibilã disponibilã în România este de
aproximativ 630 km2, din care ar putea fi instalaþi colectori solari pe o suprafaþã de
210 km2. 
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Fiecare metru pãtrat de colector din
România produce aproximativ 440 kWh
energie electricã sau 1 440 MJ de energie
termicã pe an. Pentru a înlocui cantitatea
totalã de energie termicã necesarã pentru
încãlzire în România (62 000 MJ) cu
energie termicã solarã, este necesarã o
suprafaþã de 43 km2 de colectori. Aceasta
reprezintã 20% din suprafaþa totalã
utilizabilã de 210 km2.

Contribuþia colectoarelor solare la acoperirea cererii de apã caldã ºi cãldurã din
România este estimatã la aproximativ 1 434 000 tone echivalent petrol, ceea ar putea
înlocui aproape 50% din necesarul de apã caldã sau 15% din energia termicã utilizatã
în prezent pentru încãlzire. În condiþiile meteorologice-solare actuale din România, un
colector termic solar este funcþional de obicei din martie pânã în octombrie cu o
eficienþã care variazã între 40% ºi 90%. (Sursã: Strategia Naþionalã pentru
Valorificarea Surselor Regenerabile de Energie) 

Conform noii legislaþii referitoare la sursele regenerabile, aproximativ 2 600 000 m2

de colectori solari vor fi instalaþi pânã în anul 2015, evitându-se astfel 1 000 000 t
emisii de CO2 pe an. Aceºti colectori ar produce 1.000 GWh de energie termicã pe
an. De asemenea, potenþialul operaþional pentru energia solarã utilizatã cu ajutorul
celulele fotovoltaice este de aproximativ 1 200 GWh/an. Preþul energiei electrice
generate din surse fotovoltaice variazã între 0,25 ºi 0,5 $/kWh. Pentru consumatorii
de energie izolaþi ºi micii consumatori, aceste celule solare fotovoltaice sunt o sursã
alternativã atractivã din punct de vedere economic dacã este luat în considerare costul
ridicat al conectãrii consumatorilor la reþeaua naþionalã de electricitate. 

Energia geotermalã

Explorãrile ºi cercetãrile în acest sector au început în anii '60 ºi au fost efectuate peste
200 de foraje, scoþând la ivealã ape cu temperaturi între 40-1200C. Aceste resurse pot
fi folosite direct pentru încãlzire sau pentru producþia de energie electricã. 

Capacitatea totalã instalatã este de 320 MWtermic (pentru o temperaturã de referinþã
de 3000C). În prezent, doar în jur de 136 MWt sunt folosite din aproximativ 60 de
izvoare, producând apã caldã cu temperaturi între 55-155°C. Rezerva exploatabilã
este de aproximativ 167 mii tone echivalent petrol (7.000 x 106 GJ/an).

Biomasa

Potenþialul biomasei este estimat la 7 594 mii tone echivalent petrol/an, ceea ce
reprezintã  aproximativ 19% din totalul consumului de energie primarã în 2000.
Biomasa cuprinde:
- deºeuri forestiere ºi lemn de foc (1 175 mii tone echivalent petrol);
- rumeguº ºi alte deºeuri lemnoase (487 mii tone echivalent petrol);
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- deºeuri agricole (4 799 mii tone echivalent petrol);
- biogaz (588 mii tone echivalent petrol);
- deºeuri menajere (545 mii tone echivalent petrol).

Un proiect de Implementare în Comun cu Danemarca (Rumeguº 2000) ce utilizeazã
deºeurile din prelucrarea lemnului pentru obþinerea energiei termice a cuprins
urmãtoarele oraºe: Vlãhiþa, Gheorghieni, judeþul Harghita; Vatra Dornei, judeþul
Suceava; Huedin, judeþul Cluj; Întorsura Buzãului, judeþul Covasna. Proiectul nu a fost
promovat în mod corespunzãtor, rezultatele nu sunt cunoscute, astfel încât existã puþine
posibilitãþi de replicare a proiectelor în afara iniþiativelor guvernamentale. 

Hidroenergia

Hidroenergia are o tradiþie lungã în România ºi acoperã o mare parte din necesarul de
energie. Strategia Naþionalã pentru Valorificarea Surselor Regenerabile de Energie
este singura sursã de informaþie credibilã în privinþa potenþialului hidroenergiei:

- potenþial teoretic: 70 000 GWh/an, din care
- potenþialul râurilor interne, 51 600 GWh/an
- potenþialul sectorului românesc al Dunãrii, 18 400 GWh/an

- potenþial tehnic: 34 500 GWh/an, cu o capacitate instalatã de 11 370 MW, din 
care:
- sectorul românesc al Dunãrii, 11 560 GWh/an,  cu 2 620 MW instalaþi
- potenþialul micro-hidrocentralelor (hidrocentrale cu capacitãþi sub 0,63 

MW/centralã): 2 940GW/an, cu 757 MW instalaþi

- potenþial economic: 27 000 GWh/an, cu o capacitate instalatã de 9 120 MW

- potenþialul exploatabil (care este în conformitate cu cerinþele UE pentru 
coordonarea transmisiei de energie electricã ºi ia în considerare restricþiile legale ºi 
de mediu): între 24 000 ºi 26 000 GWh/an, 7 000 - 8 200 GWh/an capacitate 
instalatã.

Au fost identificate aproximativ 5 000 de locaþii ca fiind potrivite pentru aplicaþii
hidroenergetice de mici dimensiuni.

Obiectivul pentru cota de energie regenerabilã în consumul de energie aratã foarte
bine, cu excepþia faptului cã includerea hidrocentralelor mari nu va fi acceptatã de UE
ºi, chiar în cazul hidrocentralelor mari, cineva trebuie sã facã ceva în acest sector.

48

MITURILE ENERGIEI NUCLEARE ÎN ROMÂNIA



Potenþialul surselor de energie regenerabilã
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Sursa Potenþialul anual Echivalentul economiei
de energie (mii TONE
ECHIVALENT PETROL)

Aplicaþie

Energie solarã
- termicã
- fotovoltaicã

60x106 GJ
1 200 GWh

1 433
103,2

Energie termicã
Energie electricã

Energie eolianã 23 000 GWh 1 978 Energie electricã

Hidroenergie
Din care în 780
hidrocentrale < 10MW 

40 000 GWh

6 000 GWh 516
Energie electricã

Biomasã 318x106 GJ 7597 Energie termicã

Energie geotermalã 7 x 106 GJ 167 Energie termicã

Sursa: HG 1535/2003 ce aprobã Strategia naþionalã pentru valorificarea surselor regenerabile de energie



CC OONNCCLLUUZZII II

În ceea ce priveºte utilizarea energiei nucleare, majoritatea oamenilor se raporteazã
la produsul finit, energia electricã, ca fiind curat, fãrã a lua în considerare impactul de-
a lungul întregului ciclu de viaþã. Industria nuclearã polueazã la extracþia uraniului, la
prelucrarea minereului, obþinerea combustibilului, operarea ºi închiderea centralelor ºi
depozitarea deºeurilor. Acest impact asupra sãnãtãþii ºi mediului nu este vizibil în
articolele plãtite ale industriei nucleare. De asemenea, costurile din lungul ciclului de
viaþã nuclear nu se regãsesc în preþul energiei electrice livrate de centralele nucleare.
Sunt costuri pe care contribuabilii le plãtesc fãrã sã ºtie. 

Construcþia centralei de la Cernavodã se face cu bani publici, iar împrumuturile externe
sunt tot pe bani publici. Centrala va fi închisã probabil tot pe foarte mulþi bani publici,
pentru cã nu existã un fond de dezafectare (în preþul kWh furnizat de centrala
Cernavodã ar trebui sã fie o componentã specialã în acest sens). În caz de accident,
daunele sunt plãtite de stat - în alte state, operatorii nucleari trebuie sã aibã un fond
special în acest sens, de aproximativ 700 milioane euro (care oricum nu înseamnã
nimic faþã de cele peste 10 miliarde euro daune în caz de accident grav la o centralã
nuclearã). 

Construcþia unui depozit definitiv pentru deºeurile înalt radioactive presupune costuri
gigantice, care de asemenea nu se reflectã în preþul energiei electrice furnizate de
centrala Cernavodã; în plus, nu existã nicãieri în lume un astfel de depozit. În special
din acest punct de vedere, este absolut incompatibilã corelarea dintre energia nuclearã
ºi dezvoltarea durabilã. Iar ca soluþie pentru combaterea schimbãrilor climatice, o
problemã majorã nu poate fi soluþionatã cu ajutorul unei alte probleme majore.

România are o mare supra-capacitate instalatã de producþie energeticã ºi nu se justificã
noi capacitãþi de producþie nuclearã. Creºterea eficienþei energetice ºi utilizarea
surselor regenerabile de energie (la ambele capitole România are un potenþial
semnificativ) sunt domeniile prioritare, ºi logice, de dezvoltare a sistemului energetic
românesc. În plus, România are un obiectiv în privinþa producþiei de energie din surse
regenerabile, obiectiv asumat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeanã. 

Dacã entuziasmul faþã de energia nuclearã a pierit în Europa de Vest, centrul ºi estul
Europei este acum piaþa pe care industria nuclearã încearcã sã vândã reactoare. Este
de înþeles cã aceastã industrie încearcã sã supravieþuiascã (este cazul firmei Ansaldo,
Italia, care nu mai are lucrãri decât în România în domeniul nuclear, în Italia existând
un moratoriu în privinþa utilizãrii energiei nucleare), însã inacceptabil având în vedere
riscurile, impactul asupra sãnãtãþii ºi mediului, costurile ºi moºtenirea deºeurilor
radioactive. Este inacceptabil ca state vestice sã îºi construiascã reactoare nucleare
departe de populaþia lor, în Europa de Est, ºi sã beneficieze de produsul acestora fãrã
a-ºi pune problema mineritului uranifer, a modificãrilor genetice etc.
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