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REZUMAT. Educaţia ecologică nu poate uita problema poluării nucleare, ce framâmtă minţile specialiștilor în 
domeniu, dar și populaţia. Dincolo de vechimea și periculozitatea centralelor nucleare de la Cernobîl și Koslodui, 
se impune cercetarea și introducerea unor noi surse de energie, nepoluante și având costuri reduse. În lucrare 
sunt prezentate pe lângă situaţia curentă a poluării energetice nucleare, noi surse de energie precum eoliană, 
biomasă, geotermală, solară alături de clasica energie hidro, menite să «cureţe» mediul, dar și să ne asigure 
necesarul de energie. 
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ABSTRACT. Ecological education cannot forget the problem of nuclear pollution that concerned the specialists 
andpopulation minds. Beyond the oldness and warning of nuclear stations as Cernobîl and Koslodui, it is 
necessary the research and introduction of new energy sources, without pollution and with low cost. In the paper 
are shown both the present situation of nuclear energy pollution and new energy sources as wind-energy, bio-
mass, geo-thermal and classical hydro-energy, with the aim of cleaning the environment and also assuring the 
necessary of energy. 
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1. INTRODUCERE 

„Blestemul Cernobîl” încă ne bântuie. Un in-
cendiu mistuitor a fost declanșat (intenționat, susțin 
autoritățile ucrainiene), la 20 de km de centrala de la 
Cernobîl, distrugând 320 de hectare de vegetație. În 
urma arderii vegetației contaminate cu izotopi s-a 
format un nor radioactiv, amenințând din nou popu-
lația. Țările vecine au fost în alertă  încercând să 
evite un alt dezastru. Comform declarației ministrului 
mediului al Romaniei, norul radioactiv nu a afectat 
și țara noastră. 

Acum 29 de ani, în România, o echipă de oameni 
de știință le interzic jucătorilor echipei Steaua să își 
continue antrenamentele, ei pregătindu-se de finala 
Champions League. Ei se antrenau în condiții 
extreme fără ca să aibe habar la ce riscuri se expun. 

În România există în prezent 20 de exploatări 
miniere din care se extrăgea printre alte minereuri și 
uraniu, și care sunt închise, unele curățate, ecologizate 
[1]. Totuși, în jurul acestor exploatări atât mediul cât 
și apele freatice sunt poluate, radioactivitatea de-
pășind și acum nivelele admise. Nu trebuie să ne 
jucăm cu amenințarea poluării nucleare [2]. 

Motivul dat de specialiști fiind un nivel foarte 
ridicat de radiații în aer, în apă, în tot ce îi în-
conjoară. Toate acestea datorându-se unei explozii 
ce avusese loc cu două zile înainte  la centrala 
atomoelectrică de la Cernobîl. 

Accidentul nuclear de la Cernobîl a fost un 
accident major în Centrala Atomoelectrică Cernobîl, 
pe data de 26 aprilie 1986 la 01:23 noaptea, care s-a 
compus dintr-o explozie a centralei, urmată de 
contaminarea radioactivă a zonei înconjurătoare. 

Acest dezastru este considerat ca fiind cel mai 
grav accident din istoria energiei nucleare. Un nor de 
precipitații radioactive s-a îndreptat spre părțile 
vestice ale Uniunii Sovietice, Europei și părțile estice 
ale Americii de Nord. Suprafețe mari din Ucraina, 
Belarus și Rusia au fost puternic contaminate, fiind 
evacuate aproximativ 336.000 de persoane. 

 

 
 

Centrala nucleară de la Cernobîl 
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Au trecut mai mult de 29 de ani de la explozie și 
nu se poate spune că omenirea a tras învăţămintele 
necesare din această întâmplare nefericită. Mai mult, 
centrale similare continuă să funcționeze, un exemplu 
în acest sens fiind centrala de la Kozlodui (Bulgaria) 
și aceasta în profida unor accidente frecvente. 

 În ceea ce privește centrala nuclearo-electrică de 
la Cernavodă, deși foloseste o tehnologie modernă 
CANDU, riscurile nu sunt excluse. În afara cutremu-
relor, se poate vorbi despre problema radionuclizilor, 
particule ce emit radiaţii şi care nu sunt prezente în 
deşeuri radioactive, influenţa cumpuşilor de coroziune 
asupra „atmosferei” reactorului,  integritatea structu-
rală a canalelor de combustibil și fisurarea tuburilor 
de presiune CANDU 6, precum şi problema depo-
zitării îndelungate a deşeurilor radioactive. Soluţia ar 
fi utilizarea unor aliaje de titan pentru confecţionarea 
unor casete (rezistente la coroziune) pentru deşeuri 
radioactive şi care să fie îngropate în pământ [3]. 
Dar această depozitare trebuie să țină seamă de 
faptul că timpul de înjumătățire a radioactivității 
unor elemente prezente în deșeuri este de zeci sau 
chiar sute de ani. 

2. NOI SURSE DE ENERGIE 

Au fost identificate cinci surse de energii rege-
nerabile: hidro, solară (luminoasă, fotonică), eoliană, 
biomasă, geotermală. Pentru utilizarea acestora este 
nevoie de un efort financiar important. 

 

 
 

Energia hidro. Spre deosebire de energia oferită 
de termocentrale, scumpă și bazată pe o tehnologie 
învechită (în ciuda unor invenții timide), energia 
oferită de hidrocentrale este ieftină, într-o țară cu 
potențial hidraulic, cu regim pluviometric bun.  Ex-
ploatarea acestei energii se face actualmente în 
hidrocentrale, care transformă energia potențială a 
apei în energie cinetică. Aceasta e apoi captată cu 
ajutorul unor turbine hidraulice care acționează gene-
ratoare electrice care în final o transformă în energie 
electrică. 

 
 

Energia solară. Energia solară este energia emisă 
de soare. Energia solară ar putea asigura de 5.000 de 
ori mai multă energie decât nivelul actual de con-
sum! Deocamdată exploatăm numai 5.000 MW, ceea 
ce reprezintă numai 0,15% din producția totală de 
energie a omenirii. Se poate remarca ușor că energia 
solară este, deocamdată, o resursă slab folosită. 

 

 
 

Parc foto-voltaic. 
 

Energia eoliană. Energia eoliană este o sursă 
alternativă de energie insuficient exploatată. Deși 
este gratis, regenabilă, nu există la ora actuală decât 
aplicații pe scară redusă. Cele mai importante 
obstacole în utilizarea acestei forme de energie sunt 
cererile din ce în ce mai mari de energie și costurile 
mărimii dispozitivelor de energie solară. 

 

 
 

Biomasa. Biomasa reprezintă resursa regenera-
bilă cea mai abundentă de pe planetă. Aceasta 
include absolut toată materia organică produsă prin 
procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa 
este prima formă de energie utilizată de om, odată cu 
descoperirea focului. Eficiența biomasei ca sursă de 
gaz natural depinde semnificativ de conținutul de 
hidrogen ce se obține din acest proces. Potențialul 
biomasei, pentru România este mare, la acesta 
adăugându-se și valorificarea energetică a deșeurilor 
urbane. 

Energia geotermală. Energia geotermală este 
acea energie stocată de Pământ din atmosferă și 
oceane sau care provine din adâncurile Pământului. 
Energia geotermală reprezenta în 2007 aproximativ 
1% din totalul de energie produsă și captată. Printre 
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avantajele energiei geotermale se numără indepen-
dența de vreme și ciclul zi/noapte, este curată și nu 
influențează negativ mediul înconjurător. 

 

 
 

 

3. CONCLUZII 

Poluarea nucleară este o problemă vitală pentru 
populația planetei și pentru vegetație. Din nefericire 
fenomenul este tratat în lume cu multă superficialitate. 

Un pericol pentru România îl constituie centrala 
de la Kozlodui, care deși modernizată este de același 
tip cu cea de la Cernobâl. 

Să nu uităm că orașul Craiova este la 100 km de 
Kozlodui și că anumite localități din Județul Dolj sunt 
la 30 km chiar de centrala atomo-electrică de la 
Kozlodui. 

Se cunoaște faptul că, combinatele metalurgice 
sunt mari consumatoare de energie. Industria alumi-
niului este de asemenea, un consumator important de 

energie. Singura soluție este retehnologizarea și in-
vestițiile care din nefericire depind de noii „patroni” 
ai acestor întreprinderi. Trebuie introduse tehnici de 
utilizare eficientă a energiei electrice prin ierar-
hizarea consumurilor și a pierderilor de energie, cu 
precădere la cuptoarele de încălzire (topire) și în 
sectorul de producere a cocsului metalurgic. 

În concluzie, alegerea formei de energie utilizate 
este o problemă ce rămâne deschisă, fiind imperios 
necesar să folosim o energie ieftină, regenerabilă și 
mai ales nepoluantă. 

Trebuie avute în vedere și posibilitățile de redu-
cere a dependenței energetice a României. Una din 
speranțele de reducere a dependenței energetice de 
Rusia (de unde luăm 1/3 din necesarul de gaze natu-
rale) este proiectul NABUCCO; conducta pornește 
din Turcia, traversează Marea Neagră,tranzitează 
România și ar putea duce gaze naturale din Marea 
Caspică, Egipt, Iran. Alături de Austria, printre prin-
cipalii beneficiari ar fi România, Bulgaria, Ungaria.  

Pentru energia electrică, un alt proiect regional 
este cablul electric submarin care ar lega Turcia de 
România (între Constanța și Pasakoy) pe o lungime 
de 400 km și ar avea o capacitate de 600 MW. 

Un al treilea proiect energetic regional ar fi 
oleductul ce facilitează transportul țițeiului dinspre 
Marea Neagră către piața europeană (între Constanța și 
Trieste, Italia). Conducta cu o lungime de 1360 km ar 
trece prin Serbia, Croația, Slovenia. 
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