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Teodor are 15 ani ºi este elev în clasa a 9-a
la un liceu din Bucureºti. O nouã zi începea, dupã
programul obiºnuit. Teodor încã nu avea cum sã
ºtie cã aceastã zi nu va fi deloc una obiºnuitã...

Ufff, trezirea...

Dar acum începe sã se învioreze.



Iar ciocolata cu lapte ºi omleta îl
ajutã sã intre în formã maximã... ...în confruntarea cu temele!

Ca oricare dintre noi,
Teodor are materii care îi plac mai

mult decât altele. Ecologia ºi
biologia sunt între preferate. Pentru
cã Teodor crede cã viaþa, în toatã

diversitatea ei, trebuie înþeleasã dar
ºi apãratã. De mic visa sã devinã

explorator, sã cutreiere meridianele
lumii, sã cunoascã oameni noi, sã

descopere Natura ºi fiinþele ei.

Odatã temele terminate, Teodor
deschide computerul.

Da, Ileana e deja pe mess. Amândoi au ore dupã-amiazã, aºa cã
au timp sã planifice ce vor face în weekend.

Sâmbãtã ieºim cu
bicicletele la pãdure. Vii?

Sigur! trebuie sã-i
anunþ pe ai mei

Super :) Vin ºi Gabi
cu Ela ºi Dragoº

Pãrinþii lui Teodor
plecaserã de 2 zile într-o

delegaþie.

Ok, vorbim

Teodor tresãri. Alarma venea de la ceasul
special pe care i-l fãcuse cadou mama sa acum un an,
de ziua lui. Era dotat ºi cu o staþie de emisie-recepþie.

Mama îi spusese cã acesta era micul lor secret.



Teodor ºtia cã este special...

...ºi cã nu îl va folosi
decât în caz de urgenþã...

Teo, nu
putem vorbi mult.
Am dat peste niºte
oameni periculoºi.

Foloseºte
detectorul ceasului
ºi gãseºte caseta
din laboratorul
foto. Totul are

legãturã cu
profesorul
Nukemoto!

...ºi sunã-l apoi
pe generalul Asbescu. El
poate sã ne ajute. Dã-i

dosarul verde...

Legãtura
se întrerupse.

Teodor
înþelegea cã
pãrinþii lui

erau în
pericol ºi cã
el trebuia sã

acþioneze
rapid! ...locaºul cãutat era în pardoseala laboratorului...

...ascuns sub o placã de
parchet!

Bip-ul era mai
puternic cu cât se

apropia de laborator..

Îºi puse
ceasul ºi declanºã

detectorul.

Urcã pe
scara

rabatabilã.. Sunetul devenea tot mai
intens ºi...

...iar tatãl
sãu îl învãþase sã-l

foloseascã.



Teodor deschise caseta ºi
dãdu peste mai multe articole din

presã, unele în original, altele
fotocopiate.

Convorbirea cu
mama sa se întrerupse din

nou. Erau probabil la
limita de acoperire...

“Soluþia pentru criza climaticã - energia nuclearã!”“Soluþia pentru criza climaticã - energia nuclearã!”
“Energia nuclearã este preferabilã surselor convenþionale de energie”“Energia nuclearã este preferabilã surselor convenþionale de energie”

“Energia nuclearã este mai de încredere”“Energia nuclearã este mai de încredere”
“Statele avansate din punct de vedere al tehnologiei nucleare (SUA, Franþa,“Statele avansate din punct de vedere al tehnologiei nucleare (SUA, Franþa,

Rusia) acordã sprijin þãrilor ce doresc sã înceapã exploatarea centralelorRusia) acordã sprijin þãrilor ce doresc sã înceapã exploatarea centralelor
energetice energetice nucleare”nucleare”

Totul
pare în regulã. Care

o fi problema?

Teodor observã cã
fundul casetei avea o

grosime neobiºnuitã. Reuºi
sã desprindã cartonul ºi

sub el descoperi...

...dosarul
cu coperþiverzi!

Rãsfoindu-l...

...începu
sã înþeleagã...

...ºi sã
se îngrijoreze

Industria
nuclearã

începea sã
îºi dezvãluie

secretele.

Am gãsit
caseta!

Bine!
Acum...



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 dimen-
siunea 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. 

Precipitarea ºi uscarea
Aceastã fazã, de uscare, centrifugare ºi
precipitare chimicã, conduce la obþinerea
oxidului de uraniu (U3O8), numit
'yellowcake'.

Obþinerea combustibilului nuclear 
Oxidul de uraniu este rafinat ºi se obþin
pastile de uraniu ce vor constitui
combustibilul de ars în reactoarele
nucleare. Centralele nucleare pot folosi
izotopul de uraniu U235, ce se gãseºte fie
în uraniul natural, fie în uraniul
“îmbogãþit”. 

Explorarea uraniului 
Înainte de a trece la minerit, rezervele de
uraniu trebuie localizate. 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, trebuie dislocate mari
cantitãþi de rocã. Ca atare, sunt generate mari
cantitãþi de material steril.

Depozitarea deºeurilor
Materialele radioactive utilizate au o duratã
lungã de viaþã ºi sunt foarte periculoase. Nu
existã metode sigure de gestionare a acestor
substanþe, din care o parte rãmân foarte
toxice ºi radioactive mii de ani. Industria
nuclearã susþine cã gestionarea deºeurilor
radioactive 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.

1. Minã -
minereu

2. Fabrica de
concentrare

3. Uraniu
concentrat - rafinare

4. Fabrica
de combustibil 

5. Arderea
în reactor6. Combustibil

uzat

8’. Reprocesare

8. Depozitare finalã

Ciclul combustibilului nuclear

7. Depozitare intermediarã



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 inge-

rate, 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. 

Accidentul nuclear de la Cernobîl
Accidentul a pus în discuþie grija pentru
siguranþa industriei sovietice de energie
nuclearã, încetinind extinderea ei pentru
mulþi ani ºi impunând guvernului sovietic
sã devinã mai puþin secretos. Acum Rusia,
Ucraina ºi Belarus au fost supuse
decontaminãrii continue ºi substanþiale. 

Raportul Forului Cernobîl din anul 2005, condus de Agenþia Internaþionalã a Energiei
Atomice (IAEA) ºi Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (WHO), a atribuit 56 de decese
directe (47 de lucrãtori ºi 9 copii cu cancer tiroidian) ºi a estimat cã mai mult de 9.000
de persoane dintre cele aproximativ 6,6 de milioane foarte expuse pot muri din cauza
unei forme de cancer. Raportul a citat 4.000 de cazuri de cancer tiroidian între copiii
diagnosticaþi în 2002.

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, cu 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.

Energia nuclearã nu este ieftinã
Costurile din timpul ciclului de viaþã nuclear
nu se regãsesc în preþul energiei electrice
livrate de centralele nucleare. 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: 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 reac-
toarelor 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 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).

Instalaþiile nucleare pot deveni þinte
pentru atacurile teroriste 
Numeroase studii au dovedit cã centralele
nucleare sunt expuse unui risc foarte mare
de terorism. Mai mult, materialul
radioactiv ar putea fi folosit de teroriºti
pentru a face "bombe murdare" (bombe
cu explozibil obiºnuit, ce conþin ºi
materiale radioactive ce sunt împrãºtiate
în timpul exploziei non-nucleare). Unul
din produsele secundare ale celor mai
multe reactoare nucleare este plutoniu
239, care poate fi folosit pentru armele
nucleare.



Toate indiciile în legãturã cu planurile de dezvoltare ale industriei nucleare
duceau la profesorul Nukemoto.

El însã nu
ar fi reuºit...

...fãrã sprijinul
a numeroºi susþinãtori

din umbrã.

Împreunã vor sã transforme întregul Pãmânt într-un
uriaº reactor nuclear!!!

Situaþia era gravã, iar timpul trecea. Pãrinþii sãi erau
prizonierii unor indivizi lipsiþi de scrupule. Teodor reveni în

sufragerie, de unde îl sunã imediat pe generalul Asbescu.

Am un dosar
important pentru

Dvs.!

Bine! Ne
vedem la ora 15
lângã Complexul

Mioriþa!

Teodor mai avea
ceva timp la dispoziþie.
Se decise sã afle mai

multe informaþii despre
industria nuclearã.



Astfel ,Teodor aflã cã deºi existã...

...reactoare BWR...adicã
reactoare cu apã în fierbere...

...ºi PWR...adicã reactoare
cu apã sub presiune..

...principiul de funcþionare este, în mare, acelaºi:

Centrala nuclearo-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 printr-o reacþie
nuclearã denumitã reacþie de fisiune în lanþ.

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

Oamenii se
îmbolnãvesc de
cancer al pielii...

...iar copii
se nasc...

...cu
diverse malformaþii

congenitale.

Scurt istoric al incidentelor nucleare
* Octombrie 1957: la reactorul nuclear Windscale, din Marea Britanie, izbucneºte un
incendiu. Sunt emanate radiaþii toxice.

* Martie 1979: Centrala Three Mile Island - Reactorul nuclear din centrala Three Mile
Island, de lângã oraºul Harrisburg, Pennsylvania, suferã o topire parþialã. Este emanat
ceea ce a fost descris sub denumirea de ”minim material radioactiv”.

* Aprilie 1986: Cernobîl - Centrala nuclearã Cernobîl din Ucraina suferã un incendiu care
topeºte miezul reactorului. Cantitãþi masive de materiale radioactive sunt emanate,
afectând o mare parte a Europei.

* Iunie 1999: Ishikawa, Japonia - Angajaþii centralei nucleare Shika trebuiau sã înlocuiascã
un  singur fascicul de combustibil în reactor, în schimb au înlocuit trei fascicule, cauzând
o reacþie de fisiune în lanþ necontrolatã timp de 15 minute. Incidentul a fost þinut secret
pânã în martie 2007.

* Aprilie 2003: Centrala nuclearã Paks, Ungaria - pereþii unui bazin de apã grea în care
erau tratate fascicule de combustibil uzat au cedat, iar fasciculele au fost împrãºtiate. 
Pastilele de combustibil eliberate riscau sã atingã criticalitatea ºi sã porneascã o reacþie
de fisiune.

* Martie 2006: Centrala nuclearã Erwin,Tennessee SUA - 35 de litri de uraniu îmbogãþit
se scurg în timpul transferului la un laborator din cadrul centralei. Incidentul a cauzat
închiderea centralei timp de 7 luni ºi a fost nevoie de dezbateri publice pentru ca centrala

sã primeascã o nouã licenþã de operare.



Industria nuclearã nu îi mai
pãrea deloc sigurã lui Teodor. Planurile
profesorului Nukemoto trebuiau blocate!

...când...

Cine e?

Din partea
generalului Asbescu!

Programul domnului general
s-a schimbat. A fost chemat la

minister, aºa cã...

...am fost trimiºi noi sã
preluãm materialele despre

profesorul Nukemoto.

Teodor ºtia cã nu
pomenise numele

profesorului în
convorbirea cu generalul.

Ne permiþi sã
intrãm?

Teodor
se decise sã
acþioneze

rapid.

Ora întâlnirii cu generalul
Asbescu se apropia. Teodor începu sã

se echipeze...



Teodor câºtigã câteva
secunde. Luã în fugã rucsacul

cu documente ºi se repezi cãtre
fereastra deschisã.

Prins bine de
pervaz, îºi luã avânt...

Prietenul
lui, castanul, l-a
salvat din nou!

Luând-o la fugã pe o
alee lateralã, Teodor privi

peste umãr...

...doar ca sã-i zãreascã pe cei doi
indivizi, nãuciþi, abandonând urmãrirea.

Deja o micã victorie pentru Teodor!



Se pierdu
apoi în mulþimea
de la metrou...

...ºi ajunse
la ora fixatã pentru

întâlnire.

Tocmai se pregãtea sã
traverseze spre cofetãrie când... Teo,

sunt generalul
Asbescu.

...o maºinã opri
brusc în dreptul sãu.

Generalul schimbase
în ultimul moment locul

întâlnirii.

Locul era
supravegheat de

oamenii lor!

Maºina lãsã în
urmã oraºul, ca ºi pe
eventualii urmãritori

Dupã 30 de minute
intrã într-o incintã pãzitã

din pãdure.

Cu toate asigurãrile
generalului, Teodor era

îngrijorat. Spera sã
primeascã veºti cât mai

repede despre pãrinþii sãi ºi
despre cum ar putea fi

dejucate planurile nucleare
ale profesorului Nukemoto.

Trecurã 2 zile ºi...

Veºtile
sunt bune!

Acum e rândul nostru sã
acþionãm. Îi vom gãsi ºi

pe pãrinþii tãi. Aici eºti protejat.



Susþinãtori ai
profesorului aveam ºi printre

noi, în armatã. Unele
telefoane erau ascultate. Aºa

au aflat de tine ºi de
existenþa dosarului.

În spatele
industriei nucleare se

ascund oameni de afaceri,
politicieni ºi bani. 

Mulþi bani!

Teodor a aflat astfel
cã industria nuclearã nu este
atât o necesitate energeticã,
cât o afacere profitabilã. Dar
nu pentru cetãþenii obiºnuiþi,
ci pentru câteva grupuri de
interese. Iar ramificaþiile

merg pânã la niveluri foarte
înalte ale puterii...

Trebuie sã înþelegi cã a fi
patriot înseamnã sã ºtii cum sã

gestionezi banii publici. ªi mai ales
cum sã-i foloseºti spre binele ºi nu

împotriva semenilor!

Dar lupta nu se încheia
aici ºi acum...

În 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%). Majoritatea acestor reactoare, 132 de unitãþi,
se gãseºte 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 primarã 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 niciun alt reactor în Europa de Vest, din 1980. 

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, ca urmare a 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.

Politicienii cu
care am vorbit
au promis legi
clare. 
Profesorul
Nukemoto ºi
planurile lui 
nu vor mai
ajunge în
România!



Dar cel mai
important lucru pentru tine

acum este sã-þi revezi
pãrinþii. Noi îþi mulþumim

încã o datã!

Dacã entuziasmul faþã de energia nuclearã a pierit în Europa de Vest,
centrul ºi estul Europei sunt 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 malformaþiilor genetice etc.

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 nuclearo-electrice. 

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 cateva 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 dinaintea accidentului de la Cernobîl.

Dincolo de posibilele probleme tehnice, riscul greºelii umane nu poate fi
niciodatã exclus. Riscul va creºte odatã cu privatizarea 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). 

Sfarsit?

În România se cunoaºte ºi se discutã foarte puþin despre
TOATE implicaþiile dezvoltãrii industriei nucleare. Este însã
vorba de sãnãtatea noastrã, a tuturor! Deci ºi de a ta! 
Nu îi lãsa pe alþii sã decidã asupra vieþii tale! 
Pune întrebãri. Informeazã-te. Acþioneazã! Fã ca sfârºitul
aventurii lui Teodor sã devinã începutul aventurii tale!
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