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REZUMAT 
În lucrare sunt prezentate alternative energetice viabile la energetica nucleară în condiţiile pericolului unei explozii nucleare la 
centralele în funcţiune. Totodată, sunt prezentate modalităţi de economie energetică şi de materiale în industria metalurgică 
românească. 
 
ABSTRACT 
The paper presents some sustainable power alternatives in nuclear power generation, in the context of a nuclear explosion 
risk at the functioning nuclear power plants. Some ways to save power and materials in the Romanian metal industry are also 
assessed. 
 
1. INTRODUCERE 

Au trecut 20 de ani de la explozia de la Cernobâl şi 
nu se poate spune că omenirea a tras învăţămintele 
necesare din această întamplare nefericită. Mai mult, 
centrale similare continuă să funcţioneze, un exemplu 
în acest sens fiind centrala de la Kozlodui (Bulgaria), şi 
aceasta în pofida unor accidente frecvente. 

În ceea ce priveşte centrala nuclearo-electrică de la 
Cernavodă, deşi foloseşte o tehnologie modernă candu, 
riscurile nu sunt excluse. În afara cutremurelor, se poate 
vorbi despre problema radionuclizilor, particule ce emit 
radiaţii şi care nu sunt prezente în deşeurile radioactive, 
despre influenţa compuşilor de coroziune asupra 
„atmosferei” reactorului, despre integritatea structurală 
a canalelor de combustibil şi despre fisurarea tuburilor 
de presiune candu 6. Mai este şi problema depozitării 
îndelungate a deşeurilor radioactive. Soluţia ar fi uti-
lizarea unor aliaje de titan pentru confecţionarea unor 
casete (rezistente la coroziune) pentru deşeurile radio-
active şi care să fie îngropate în pământ. Dar această 
depozitare trebuie să ţină seama de faptul că timpul de 
înjumătăţire a radioactivităţii unor elemente prezente în 
deşeuri este de zeci, chiar de sute de ani. 

Au fost identificate cinci surse de energii regenera-
bile: hidro, solară (luminoasă, fotonică), eoliană, biomasa, 

geotermală. Pentru utilizarea acestora este nevoie de un 
efort financiar important. 

2. ENERGIA HIDRO 

Spre deosebire de energia oferită de termocentrale, 
scumpă şi bazată pe o tehnologie învechită (în ciuda 
unor noi investiţii timide), energia oferită de hidro-
centrale este ieftină, într-o ţară cu potenţial hidrografic, 
cu regim pluviometric bun. Viitorul trebuie să ţină 
seama şi de această formă de energie. 

3. ENERGIA EOLIANĂ 

Este o sursă alternativă de energie insuficient exploa-
tată. Deşi este gratis, regenerabilă, nu există la ora actuală 
decât aplicaţii pe scară redusă (de succes în Cipru unde 
90% din case au încălzitoare de apă pe bază de energie 
solară). Cele mai importante obstacole în utilizarea acestei 
forme de energie sunt cererile din ce în ce mai mari de e-
nergie şi costurile mărimii dispozitivelor de energie solară. 

4. BIOMASA 

Utilizarea biomasei este un concept vechi, în funcţie 
de tipul materialului din care se obţine (lemn, produse 
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agricole, deşeuri solide, deşeuri urbane). Este o sursă de 
energie ce nu poate fi poluantă pentru mediu. Eficienţa 
biomasei ca sursă de gaz natural depinde semnificativ 
de conţinutul de hidrogen ce se obţine din acest proces. 
Există şi probleme de coroziune în combustia biomasei. 
Potenţialul biomasei, pentru România, este mare, la 
acesta adăugându-se şi valorificarea energetică a deşeu-
rilor urbane. 

5. UTILIZAREA RAŢIONALĂ A ENERGIEI 
ELECTRICE ÎN ÎNTREPRINDERILE 
METALURGICE 

Se ştie: combinatele metalurgice sunt mari consuma-
toare de energie. Industria aluminiului este de ase-
menea un consumator important de energie. Singura 
soluţie o reprezintă retehnologizarea şi investiţiile 
care, din nefericire, depind de noii „patroni” ai acestor 
întreprinderi. Trebuie introduse tehnici de utilizare efi-
cientă a energiei electrice prin ierarhizarea consumurilor 
şi a pierderilor de energie, cu precădere la cuptoarele de 
încalzire (topire) şi în sectorul de producere a cocsului 
metalurgic. 

6. CONCLUZII 

Alegerea formei de energie utilizate este o problemă 
ce rămâne deschisă, fiind imperios necesar să folosim o 
energie ieftină, regenerabilă şi mai ales nepoluantă. 

Trebuie avute în vedere şi posibilităţile de reducere a 
dependenţei energetice a României: 

• una dintre speranţele de reducere a dependenţei ener-
getice de Rusia (de unde importăm 1/3 din necesarul de 
gaze naturale) este proiectul Nabucco (ce ar putea intra 
în funcţiune în 2010); conducta porneşte din Turcia, 
traversează Marea Neagră, tranzitează România şi ar 
putea duce gaze naturale din Marea Caspică, Egipt, 
Iran. Alături de Austria, printre principalii beneficiari ar 
fi România, Bulgaria, Ungaria; 

• pentru energia electrică, un alt proiect regional este 
cablul electric submarin ce ar lega Turcia de România 
(între Constanţa şi Pasakoy), pe o lungime de 400 km şi 
cu o capacitate de 600 MW; 

• un al treilea proiect energetic regional ar fi oleo-
ductul ce facilitează transportul ţiţeiului dinspre Marea 
Neagră către piaţa europeană (între Constanţa şi Trieste, 
Italia). Conducta, cu o lungime de 1360 km, ar trece 
prin Serbia, Croaţia, Slovenia. 

 
 
 
 




