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5. Energii regenerabile 

 
 Dezvoltarea surselor regenerabile de energie ca resursă energetică globală şi nepoluantă 
este unul din principalele obiective ale politicilor energetice mondiale care, în contextual 
dezvoltării durabile, au ca scop reducerea consumurilor energetice, creşterea siguranţei în 
alimentare cu energie, protejarea mediului înconjurător şi dezvoltarea tehnologiilor energetice 
viabile. Obiectivul principal al folosirii energiilor ecologice şi regenerabile îl reprezintă reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.  
 Energiile regenerabile (lumina soarelui, termia solară, forţa apelor, biomasa, forţa eoliană) 
şi materiile prime regenerabile constituie alternative faţă de resursele fosile. Sursa directă 
comună a tuturor resurselor regenerative este soarele. Potenţialul de resurse solare, care 
depăşeşte cu mult potenţialul fosil, se caracterizează prin: 
 ● resursele solare sunt inepuizabile (pentru globul pământesc, soarele furnizează de 
15.000 ori mai multă energie decât consumul anual de energie atomică sau fosilă; sursa solară 
poate livra Pământului energie pentru cel puţin cinci miliarde de ani); 
 ● resursele solare sunt integral sau parţial disponibile pretutindeni, presupunând o 
exploatare descentralizată, regională.  
 ● la transformarea resurselor solare în energie secundară şi în materiale secundare 
(termie, carburanţi, electricitate) nu sunt degajate emisii, nepericlitând/protejând mediul global. 
 ● apare posibilitatea dezvoltării unui model de civilizaţie durabil. Orientarea spre 
economia solară mondială necesită o a doua revoluţie industrială, una de tehnologie energetică, 
făcând ca dezvoltarea industrială şi tehnică a forţelor productive să fie generalizabilă pentru 
întreaga omenire 
 La începutul anilor 2000, Comisia Europeană a făcut din dezvoltarea energiilor 
regenerabile o prioritate politică scrisă în Cartea Albă "Energie pentru viitor: sursele de energie 
regenerabilă" şi Cartea Verde "Spre o strategie europeană de securitate a aprovizionării 
energetice". Comisia şi-a fixat ca obiectiv dublarea ponderii energiilor regenerabile în consumul 
global de energie de la 6 % în 1997 la 12 % în 2010. Acest obiectiv este inserat într-o strategie 
de securitate a aprovizionării şi dezvoltare durabilă. Un efort semnificativ trebuie realizat în 
domeniul electric. În cadrul Uniunii Europene, partea de electricitate produsă pe baza surselor de 
energie regenerabilă trebuie să ajungă la 22,1 % în 2010 faţă de 14,2 % în 1999. Acest obiectiv 
definit pentru Europa celor 15 în acel moment a fost revăzut sensibil, pentru Europa celor 25, 
ponderea electricităţii produse pe baza surselor de energie regenerabilă trebuind să atingă 21 %. 
La nivelul anului 2008, statele membre cu cea mai mare pondere a energiei din resurse 
regenerabile în consumul final sunt Suedia (44,4 %), Finlanda (30,5 %), Letonia (29,9 %), Austria 
(28,5 %) şi Portugalia (23,2 %), la polul opus situându-se Malta (0,2 %), Luxemburg (2,1 %), 
Marea Britanie (2,2 %), Olanda (3,2 %) şi Belgia (3,3 %). Totodată, ţările care au ridicat cel mai 
semnificativ acest procentaj în perioada 2006-2008 sunt Austria (de la 24,8 % la 28,5 %), Estonia 
(de la 16,1 % la 19,1 %) şi România (de la 17,5 % la 20,4 %). 
 Situaţia în România: Energia regenerabilă a asigurat 20 % din consumul național al 
României în 2008, dublu față de media europeană, potrivit informațiilor Eurostat. Astfel, România 
ocupă locul al şaselea între statele membre UE după ponderea energiei obţinută din resurse 
regenerabile în consumul final brut. În 2006, ponderea energiei regenerabile în consum era de 
17,5 % în România, respectiv de 8,8 % în UE.  ● Alte surse indică că energia electrică produsă 
din surse regenerabile se situează în jurul a 28 % şi este acoperită aproape exclusiv din energia 
produsă în hidrocentrale. ● Potenţialul hidroenergetic al României este, în prezent, exploatat în 
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proporţie de 48 % şi se intenţionează să ajungă la 70 % până în 2025, pentru că apa este, 
deocamdată, cea mai sigură sursă de energie nepoluantă 
 5. 1. Sursa hidro  
  
 Sursa hidro poate fi considerată prima sursă regenerabilă de electricitate. Potenţialul 
mondial reprezintă un avantaj care trebuie exploatat. Producţia de energie hidro la începutul 
anilor 2000 a fost de 2.700 TWh pe an, cu o putere instalată de 740 GW. Prin dublarea 
competitivă economic a puterii instalate, în anul 2050 ea poate ajunge la 8.100 TWh. Tehnic 
exploatabili sunt 14.000 TWh din potenţialul teoretic de 36.000 TWh. 
 Sursa hidro de mare putere (cu o putere mai mare de 10 MW) este exploatată în 
proporţie de 100 % din potenţialul său maxim în ţările industrializate. Barajele permit stocarea de 
energie, furnizând-o în momentele de maximă necesitate a cererii. În diferite cazuri, bazinele de 
stocare a energiei în amonte sau în aval, permit o adevărată stocare de energie utilizând instalaţii 
de tip turbo-alternatoare reversibile care realizează pompajul în perioada necritică. Această formă 
de stocare a energiei este foarte utilizată în lume. În Franţa, 4.200 MW sunt instalaţi în acest 
scop.  
 Hidrocentrala de la Tarniţa – Lăpuşteşti 
 Cea mai mare hidrocentrală de pe râurile de interior din România (care va fi dată în 
funcţiune în iulie 2017),  hidrocentrala de la Tarniţa – Lăpuşteşti, ar urma să echilibreze sistemul 
energetic românesc, după punerea în funcţiune a reactoarelor 3 şi 4 de la centrala nucleară de la 
Cernavodă. Proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarniţa, judeţul Cluj, a fost 
gândit încă dinainte de 1989 ca fiind necesar pentru sistemul energetic românesc în perspectiva 
realizării centralei nucleare de la Cernavodă. Hidrocentrala va avea o putere instalată de 1.000 
MW (studiile vechi se refereau la patru grupuri a câte 250 de MW fiecare), investiţia urmând să 
creeze circa 800 de noi locuri de muncă. Tehnic, în timpul zilei, când cererea de curent electric 
este mare, hidrocentrala de la Tarniţa - Lăpuşteşti va produce energie. În timpul nopţii, 
hidrocentrala se va transforma în consumator, pentru a prelua surplusul de energie din reţea, 
inclusiv energia produsă de cele două reactoare nucleare de la Cernavodă. Practic, hidrocentrala 
va pompa apa din aval în lacul de acumulare din amonte, iar apa respectivă va fi refolosită în 
timpul zilei următoare, pentru a produce energie electrică. 
 Investiţia (estimată la peste un miliard de euro, însă raportat la calcule făcute la începutul 
anilor 2000), ar urma să fie finanţată, în proporţie de 25 %, de Banca Mondială, statul român 
participând la construirea hidrocentralei prin intermediul companiei Hidroelectrica (cel mai mare 
producător de energie din România, acoperind circa o treime din producţia naţională de 
electricitate), cu aport în terenuri (44 ha) şi în bani. Deocamdată, Ministerul Economiei a format 
un consorţiu în care intră Hidroelectrica, HydroChina (unul dintre giganţii chinezi din domeniul 
energiei şi care oferă circa 500 de milioane de euro), Banca Comercială Română, 
Muşat&Asociaţii, Herbert Smith, Knight Piesold şi Tempo Advertising, liderul consorţiului fiind 

Deloitte. 

 
 
Fig. 5, b Hidrocentrala de la Tarniţa-Cluj 
 
 Sursa hidro de mică putere (cu o 
putere inferioară 10 MW) este constituită în 
parte de centralele pe firul apei, 

funcţionarea lor depinzând în mare măsură de debitul apei. Aceste mici centrale sunt utilizate 
pentru o producţie descentralizată. Producţia mondială este estimată la 85 TWh. În Franţa, 
centralele hidro de mare putere au atins practic pragul de saturaţie, rămânând de exploatat 
potenţialul microhidro, care se estimează a fi de 4 TWh/an. O treime din acesta ar putea fi obţinut 
prin ameliorarea instalaţiilor existente, celelalte două treimi, prin instalarea unor echipamente noi. 
 Opinăm spre viitorul dezvoltării acestor tipuri de surse hidro de mică putere, ele 
prezentând avantaje certe.  

 
 
Fig. 5, a  Hidrocentrala de la Tarniţa-Cluj 
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 Energia mareelor poate fi utilizată pentru a produce electricitate. În Franţa, uzina de profil 
de la Rance (240 MW) a pus în practică această tehnică de producere a electricităţii. Alte 
proiecte importante sunt studiate în Canada sau Anglia. Dar, realizarea acestor proiecte nu este 
sigură, deoarece se modifică considerabil ecosistemul local.  
 Valurile reprezintă imense zăcăminte de energie. Puterea medie anuală pe coasta 
Oceanului Atlantic este cuprinsă între 15 şi 80 kW/m de coastă. Energia valurilor nu se poate 
folosi însă pe scară largă. Prototipuri de centrale de acest gen sunt astăzi în fază de analiză şi 
testare.  
 Apele de suprafaţă ale mărilor sunt în mod natural încălzite de soare, ceea ce reprezintă 
un imens rezervor de energie în zonele tropicale. Proiectele de extracţie a acestei "energii 
termice a mărilor" au la bază acţionarea diferitelor maşini termodinamice. Aceste funcţionează pe 
baza diferenţei de temperatură dintre apa de suprafaţă (25-30 °C) şi apa de adâncime (5 °C la 
1000 m adâncime). Pentru ca această soluţie să fie practică ar trebui ca diferenţa de temperatură 
să fie mai mare de 20 °C, însă randamentul obţinut, de 2 %, este foarte slab.  
 
 5. 2. Sursa eoliană 

 
Vânturile care suflă de-a lungul marilor întinderi sunt capabile să genereze mai multă 

energie decât se foloseşte în prezent. Pentru a capta această sursă de energie şi a echilibra 
balanţa dinte consum şi producţie, este nevoie de a găsi căi de dezvoltare şi de extindere a 
acestei resurse la întregul ei potenţial. Dezvoltarea sursei de energie eoliană are beneficii atât 
economice cât şi legate de mediul înconjurător.  
 La scară mondială, sursa eoliană disponibilă este evaluată la 57.000 TWh pe an. 
Teoretic, energia de origine eoliană poate acoperi necesarul de electricitate pe plan mondial. 
Contribuţia energiei eoliene off shore (în larg) este estimată la 25.000 - 30.000 TWh pe an, fiind 
limitată la locaţii care să nu depăşească adâncimea de 50 m. Producerea mondială de 
electricitate în 2000, a fost de 15.000 TWh (ceea ce corespunde unei energii primare consumate 
de 40.000 TWh), rezultând un randament al ciclurilor termo-mecanice de 30-40 %. Principalul 
inconvenient al acestei surse de energie, o reprezintă instabilitatea vântului. În perioadele de 
îngheţ, ca şi în cazul caniculei, cazuri în care cererea de energie este acerbă, efectul produs de 
vânt este practic inexistent. În dezvoltarea instalaţiilor eoliene, acest lucru a condus la ataşarea 
unor alte instalaţii de energii regenerabile caracterizate de un mai bun echilibru în funcţionare şi 
la sisteme de stocare a energiei electrice (în cazul sistemelor de stocare a energiei electrice de 
mare capacitate, preţul de cost al acestor sisteme este foarte ridicat, astăzi fiind în curs de 
dezvoltare).  
 Europa nu are decât 9 % din potenţialul eolian disponibil în lume, dar are 72 % din 
puterea instalată în 2002. Ea a produs 50 TWh electricitate de origine eoliană în 2002, producţia 
mondială fiind de 70 TWh. Potenţialul eolian tehnic disponibil în Europa este de 5.000 TWh pe 
an.  

Vânturile de viteze mici, din clasa 4, se caracterizează prin viteze de 5,8 m/s la înălţimea 
de 10 m (13 mph la 33 ft înălţime; 1 mph (milă pe oră)1 = 1,609 km/h = 0,447302 m/s; 1 ft = 
0,3048 m). Multe din zonele cu vânturi de viteză mică sunt localizate în ferme, în zone agricole 
sau comunităţi rurale2. Aceste zone de clasa 4 sunt în mod semnificativ mai aproape de punctele 
de conectare la reţeaua electrică decât cele de clasa 6.  

Vânturile de viteze mari - clasa 6 - se caracterizează prin viteze de 6,7 m/s (media 
anuală) la înălţimea de 10 m (15 mph la 33 ft. înălţime) 

Distanţa medie dintre siturile de clasa 6 este de aproximativ 800 km, iar între majoritatea 
celor de clasa 4, de circa 160 km. Cercetătorii consideră că dacă ariile cu vânturi de clasa 4 s-ar 
dezvolta la capacitate maximă, costurile cu transportul s-ar reduce considerabil, iar suprafaţa 
totală utilizabilă pentru dezvoltare ar creşte de 20 de ori.  

Pe măsură ce energia eoliană câştigă teren, continuând să crească ponderea acesteia în 
energia totală necesară, locurile foarte bune cu vânturi „înalte” şi cu acces rapid la liniile de 
transport vor scădea, rămânând doar areale greu accesibile sau cele cu vânturi cu viteze mici. 
Dezvoltarea totală a locurilor cu vânturi rapide poate duce în viitor la atingerea nivelului de platou. 

În ultimii 20 de ani, în domeniul energiei eoliene s-au dezvoltat/extins turbinele eoliene 
avansate, destinate producerii de energie ieftină cu ajutorul vânturilor de viteze mari (clasa 6), 
costul de producţie  reducându-se de la 80 cenţi/kWh  la 4 – 6 cenţi/kWh. 

                                                 
1 mi.p.h., m.p.h., ml.p.h (mile per hour) milă pe oră (unitate de viteză: 1 land m.p.h = 1,609 km/h; 1 int.naut.m.p.h 
= 1,852 km/h; 1 sea m.p.h = 1,853 km/h);   
2 spre exemplu, în SUA, acestea sunt localizate din Texas şi până la graniţa cu Canada, în zona Marilor Lacuri, 
de-a lungul ariilor costiere etc. 
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 Până în anul 2012, scopul cercetărilor este dezvoltarea turbinelor de „multimegawaţi”, 
care să producă electricitate cu doar 3 cenţi/kWh, în locuri de clasă 4. Pentru a se atinge acest 
obiectiv, trebuie să se găsească moduri de a optimiza folosirea materialelor şi a maşinilor. 
Îmbunătăţirea tehnologiei trebuie să se facă în trei domenii principale: ● diametrul rotorului 
trebuie să fie mărit pentru a putea capta vântul cu viteză mică dintr-o zonă mai mare, fără a 

creşte costul rotorului; ● turnurile/pilonii 
trebuie să fie mai înalţi pentru a beneficia 
de avantajul creşterii vitezei vântului la 
înălţimi mari. De asemenea, se doreşte 
realizarea acestui lucru cu costuri minime, 
sau cu costuri acoperite de creşterea 
capturii de energie; ● echipamentele de 
generare şi cele electrice trebuie să fie 
(mult) mai eficiente pentru a susţine 
„operaţiile” vântului de putere mică, fără a 
creşte costurile sistemului electric.  
 ■ O turbină uriaşă ale cărei mişcări 
imită alunecarea în spirală a seminţelor de 
platan ar putea revoluţiona industria 
energiei eoliene. Inginerii britanici 
lucrează la designul unui aerogenerator 

care se va roti în jurul propriei axe, va măsura 274 m şi va produce o energie de până la 10 MW 
(figura 6). Aerogeneratorul este dezvoltat de firma de inginerie Wind Power, în colaborare cu 

arhitecţi de la Grimshaw şi cadre 
universitare de la Universitatea 
Cranfield din Marea Britanie. Wind 
Power lucrează şi cu Rolls Royce, 
Arup, BP şi Shell pentru realizarea 
acestei invenţii revoluţionare, 
precizează un articol publicat în 
cotidianul britanic „The Daily Mail". 
Primul aerogenerator ar putea fi 
funcţional până în 2013. Acesta are 
două braţe care pornesc de la baza 
sa, în formă de V, cu „vele" rigide 
montate pe toată lungimea lor. Atunci 
când vântul trece peste ele, 
acţionează ca ventilatoarele 
aerodinamice, generând mişcări care 
învârt întreaga structură cu 
aproximativ 3 rot/min. 
 ■ La 20 km de coasta  
Danemarcei, se afla Horns Rev, cel 
mai mare parc eolian din lume. Este 
compus din 80 elice înalte de 110 m, 
cu o putere de 160 MW, mult mai 
puternice decât cele aflate pe pământ. 
Elicele sunt lungi de 30 m (figurile 7 �i 
8). 
 
 5. 3. Sursa solară 
  
 Se estimează că durata de 
viaţă a astrului solar este de 5 miliarde 
de ani, ceea ce conduce la concluzia 
că, pe scara noastră a timpului, el 
reprezintă o energie inepuizabilă şi 
deci regenerabilă. Energia totală 
captată de scoarţa terestră este de 
720·106 TWh pe an. Dar 
disponibilitatea acestei energii 

 
 

Fig. 8 Asamblarea elicelor 

 
Fig. 6  Unul dintre modelele de aerogeneratoare create 

de Wind Power şi Grimshaw 

 
 

Fig.  7  Vedere panoramică a parcului eolian 
Homs Rev - Danemarca 
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depinde de ciclul zi-noapte, de latitudinea locului unde este captată, de anotimpuri şi de pătura 
noroasă. 
 Energia solară fotovoltaică se bazează pe producerea directă de electricitate prin 
intermediul celulelor cu siliciu. Atunci când străluceşte şi atunci când condiţiile climatice sunt 
favorabile, soarele furnizează o putere de 1 kW/m2. Panourile fotovoltaice permit convertirea 
directă în electricitate a 10–15 % din această putere. Producţia de energie a unui astfel de panou 
variază odată cu creşterea sau scăderea intensităţii solare: 100 kWh/m2/an în Europa de Nord, în 
zona mediteraneană fiind de două ori mai mare. Un acoperiş fotovoltaic de 5x4 m are o putere de 
3 kW şi produce 2-6 MWh/an. Dacă cei 10.000 km2 de acoperiş existenţi în Franţa ar fi utilizaţi ca 
generator solar, producţia ar fi de 1.000 TWh pe an, aproape dublul consumului final de 
electricitate în Franţa la începutul anilor 2000 (450 TWh). 
 Energia solară termică produce apă caldă utilizată în clădiri, sau permite acţionarea 
turbinelor ca şi în cazul centralelor termice clasice, pentru producţia de electricitate. Această 
tehnică de a produce electricitate se aplică în cazul centralelor experimentale cu randamentul net 

într-adevăr mic, de 15 %.  
 În 6 ore, 
deşerturile de pe planetă 
primesc de la soare mai 
multă energie decât 
consumă omenirea într-
un an. Fizicianul Gerhard 
Knies3 spunea: "Nu 
folosim ce ne dă deşertul. 
Soarele bate nemilos 
toată ziua şi încălzeşte 
pământul. Noaptea 
căldura este radiată 
înapoi în atmosferă. Cu 
alte cuvinte, este irosită 
total. Trebuie să oprim 
această risipă şi să 
exploatăm marile rezerve 
de energie pe care ni le 
dă soarele". 
 Proiectul numit 
"Desertec" cel mai curajos 
proiect solar al Uniunii 
Europeane (şi alte 12 
companii, majoritatea 

germane, Germania dând 40 de miliarde de euro pentru dezvoltarea energiei solare şi eoliene şi 
care au decis în 2009 să construiască centrale solare în Africa de Nord şi în Orientul Mijlociu) va 
acoperi 15 % din nevoile energetice ale Europei şi o mare parte din cele ale ţărilor africane 
partenere.  
 În loc de ţiţei, cărbune şi gaz, Europa se va alimenta cu energie electrică solară, Maroc 
găzduind proiectul-pilot care va trebui să livreze primii megawaţi în 2015. Curentul electric va fi 
trimis printr-o reţea de cabluri care se construiesc în acest moment sub Marea Mediterană 
(dezavantaj: cablurile submarine sunt vulnerabile la dezastre naturale sau terorism).  
 Construcţia proiectului prevede un turn solar (figura 9, 1) înalt de 115 m care va fi 
înconjurat de peste 600 de reflectoare (colţul din dreapta jos). Razele captate sunt îndreptate 
către un receptor solar aflat în vârful turnului (figura 9, 2). Acolo, căldura este transformată în 
aburi, care la rândul lor sunt depozitaţi (figura 9, 3) şi folosiţi să pornească turbine generatoare de 
energie electrică. Un singur astfel de turn solar de 250 de MW, va da energie pentru 6.000 de 
familii europene. Construcţia lui necesită  o perioadă de doi ani,  fiind nevoie de 1.000 de 
muncitori şi ingineri. În final, costurile estimate pentru proiectul Desertec sunt de peste 430 de 

                                                 
3 Mai mult decât atât, tehnologiile solare au progresat suficient pentru ca această perspectivă să devină realistă. 
“Deşerturile calde acoperă aproximativ 36 milioane de km2 din cele 149 milioane de km2 de terenuri uscate ale 
planetei. Energia solară, care generează în fiecare an un nou kilometru pătrat de deşert este, în medie, de 2,2 
TW/h (o mie de miliarde de wati pe oră) sau 80 de TW/an. Aceasta reprezintă o cantitate de energie 
considerabilă, având în vedere ca doar 1 % din suprafaţa deşerturilor ar fi suficient pentru a produce electricitatea 
necesară întregii lumi”, explica fizicianul Gerhard Knies, initiatorul proiectului TREC (Trans-Mediterranean 
Revewable Energy Cooperation). Deşertul poate furniza electricitate. 

 
 

Fig. 9  Proiectul solar "Desertec" al Uniunii Europene 
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miliarde de euro, dar mai mici decât în cazul utilizării combustibililor fosili. Principalele avantaje 
ale proiectului: ● reducerea poluării mediului, Uniunea Europeană angajajându-se ca până în 
2050 să reducă emisiile de gaze de seră cu 80 % ; ● dezvoltarea economică a ţărilor-gazdă 
(Maroc şi Algeria) prin crearea de multe locuri de muncă (dar şi divergenţe economice şi  
politice); ● eliberarea Europei de sub dependenţa energetică a Rusiei. 
 Principalele obstacole în utilizarea pe scară largă a energiei solare fotovoltaice (şi 
termice) le reprezintă, pe de o parte disponibilul de putere furnizată, care constrânge la stocarea 
electricităţii pentru o funcţionare autonomă sau la utilizarea de soluţii energetice complementare, 
iar pe de altă parte competitivitatea economică. 
 
 5. 4. Sursa geotermică 
 
 Temperatura planetei creşte considerabil odată cu aproprierea de centrul său. În anumite 
zone de pe planetă, la adâncime, se găseşte apă la temperaturi înalte. În funcţie de natura 
geografică a solului se pot exploata următoarele surse de energie geotermală: caldura de 
suprafaţă; rezervoare de apă termală; căldura înmagazinată în roci. 
 Geotermia de temperatură ridicată (150 până la 300 °C) presupune pomparea acestei 
ape la suprafaţă, unde, prin intermediul unor schimbătoare de căldură, se formează vapori, care 
sunt utilizaţi ulterior în turbine, ca şi în cazul centralelor termice clasice şi astfel se produce 
electricitate.  
 Resursele geotermice cu o temperatură scăzută (mai mică de 100 °C) sunt extrase cu 
ajutorul unor pompe termice, în scopul eliberării unei cantităţi de căldură pentru diferite necesităţi.  
 Potenţialul geotermic natural este, în continuare, considerat limitat, deoarece există 
numeroase locaţii unde se întâlneşte o temperatură foarte ridicată (mai mare de 200 °C), dar nu 
există apă. Această resursă termică poate fi exploatată prin intermediul tehnologiei "rocilor calde 
şi uscate", în curs de dezvoltare. Principiul constă în pomparea de apă prin intermediul primului 
puţ către zonele de mare adâncime (mai mari de 3000 m) corespunzătoare fisurilor din rocă. 
Această apă reîncălzită urcă prin intermediul unui al doilea puţ şi permite producerea de 
electricitate ca şi în cazul centralelor termice clasice. Totuşi, potenţialul acestui tip de energie nu 
este precizat.   
 Căldura de suprafaţă se consideră energia acumulată în pământ începând cu o adâncime 
mai mare de 3 m. Sub această adâncime temperatura pământului se consideră constantă cu 
valori cuprine între 10 şi 16 °C. Transferul acestei energii din sol se realizează prin pompe de 
căldură. Pompele de căldură pot prelua energia din sol prin intermediul unei reţele de ţevi pozate 

în sol prin care circulă apa răcită (apa este încălzită de 
solul prin care trec ţevile) sau din căldura apei care se 
află în pânze freatice subterane sau de suprafaţă prin 
răcirea acestor ape. Acest mod de captare a energiei 
geotermale este la îndemâna oricui şi este din ce în ce 
mai răspândit (figura 10). 
 Energia geotermală reprezintă caldura 
conţinută în fluidele şi rocile subterane4. Este 
nepoluantă, regenerabilă şi poate fi folosită în scopuri 
diverse: încălzirea locuinţelor, industriel sau pentru 
producerea de electricitate. Rezervoarele de apă 
termală se găsesc în straturile adânci ale scoarţei 
terestre, au temperaturi cuprinse între 25 şi 250 °C, 
unele comunicând cu suprafaţa (ape termale de 
suprafaţă, gheizere etc.) iar altele nu pot fi exploatate 
decât cu tehnologii speciale bazate pe puţuri care 
comunică cu aceste rezervoare. Rezervoarele 
geotermale, care se găsesc la câţiva kilometri în 
adâncul scoarţei terestre, pot fi folosite pentru încălzire 
directă, aplicaţii ce poartă numele de utilizare directă a 
energiei geotermale. Oamenii au folosit izvoarele calde 
încă de acum câteva mii de ani, pentru furnizarea apei 
de îmbăiere sau gătit. Astăzi, apa izvoarelor este 

                                                 
4 Din timpuri străvechi oamenii ştiu despre transformarea în stihii a energiei gigantice ce se ascunde în interiorul 
Globului Pământesc. Memoria omenirii cunoaste erupţii enorme ale unor vulcani, ce au luat milioane de vieţi şi au 
schimbat multe locuri de pe Pamânt, de nerecunoscut. Puterea erupţiei chiar şi a unui vulcan mic este colosală, 
întrecând de multe ori puterea celor mai mari instalaţii energetice, făcute de mâna omului. 

 
 

Fig. 10  Energia geotermală 
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captată şi utilizată în staţiunile balneare. În sistemele moderne, se construiesc fântâni în 
rezervoarele geotermale şi se obţine un flux continuu de apă fierbinte. Apa este adusă la 
suprafaţă printr-un sistem mecanic, iar un alt ansamblu o reintroduce în puţ după răcire, sau o 
evacuează la suprafaţă - figura 10. Aplicaţiile căldurii geotermale sunt foarte variate. Ele includ 
încălzirea locuinţelor (individual sau chiar a unor întregi oraşe), creşterea plantelor în sere, 
uscarea recoltelor, încălzirea apei în crescătorii de peşti, precum şi în unele procese industriale, 
cum este pasteurizarea laptelui.  
 Islanda ("ţara gheţii" în traducere directă), produce roşii, mere chiar şi banane. 
Nenumărate sere islandeze primesc energie de la căldura pământului, Islanda neavând practic 
alte resurse de energie. În schimb această ţară este foarte bogată în izvoare fierbinţi şi în 
cunoscutele gheizere (havuz de apă caldă), care cu exactitatea cronometrului izvorăsc de sub 
pământ. Şi chiar dacă nu isladezilor le aparţine prioritatea folosirii căldurii izvoarelor subterane (la 
cunoscutele lor băi, romanii aduceau apa de sub pă mânt), locuitorii acestei ţărişoare nordice 
exploatează cazangeria subterană foarte intens. Capitala - Reykjavik, în care trăieşte jumătate 
din populaţia ţării, se încălzeşte datorită izvoarelor subterane. 
 Energia geotermală are un potenţial uriaş pentru producerea de electricitate, în lume 
funcţionând centrale electrice care folosesc energia izvoarelor subterane fierbinţi. Aproape 8.000 
MW sunt produşi de-a lungul mapamondului. Există două tipuri de uzine electrice geotermale: 
binare (care utilizează apa la temperaturi mari) şi pe bază de aburi. Uzinele pe bază de aburi 
folosesc apa la temperaturi foarte mari (mai mult de 182 °C), aburul fiind obţinut dintr-o sursă 
directă sau prin depresurizarea şi vaporizarea apei fierbinţi. Vaporii pun în funcţiune turbinele şi 
generează electricitate. Nu există emisii toxice semnificative, iar urmele de dioxid de carbon, 
dioxid de azot şi sulf care apar sunt de 50 de ori mai mici decât în uzinele care utilizează 
combustibili fosili. Energia produsă astfel costă aproximativ 4-6 cenţi/kWh. 
 Prima centrală geotermală, cu o putere mică, a fost construită în 1904 în oraşul italian 
Larderello, cu timpul fiind puse în funcţiune noi agregate, s-au folosit noi surse de apă fierbinte, în 
prezent puterea acestor centrale a ajuns la 360.000 kW. În Noua Zeelandă există o centrală 
electrică geotermală (în regiunea Vairakei), puterea ei fiind de 160.000 kW. La 120 km de San-
Francisco, în SUA produce energie o centrală geotermală cu puterea de 500.000 kW.  
   
 5. 5. Biomasa 
 
 Sub rezerva unei exploatări durabile a acesteia, biomasa este o energie regenerabilă, 
care furnizează biocombustibili (în general sub formă solidă) şi biocarburanţi (în general sub 
formă lichidă). Trebuie reţinut faptul că o energie regenerabilă nu este neapărat şi o energie total 
nepoluantă. 
 Lemnul acoperă mai mult de 10 % din cererea de energie primară în multe ţări din Asia, 
Africa şi America Latină, în câteva ţări din Europa (Suedia, Finlanda, Austria). Utilizarea lemnului 
ca sursă de energie a crescut foarte mult în ultimele decenii în ţările în curs de dezvoltare, dar 
această resursă nu a fost exploatată durabil, determinând despăduriri masive. Emisiile datorate 
arderii lemnului într-o instalaţie industrială de încălzire sunt mai reduse decât în cazul arderii 
combustibililor fosili. Dacă pădurile din care provine lemnul sunt gestionate într-o manieră 
durabilă, emisiile de CO2 cauzate de această filieră de producţie, nu ar fi decât cele cauzate de 
combustibilul consumat în cadrul operaţiilor de plantare, recoltare şi comercializare. Aceasta ar 
reprezenta aproximativ 5 % din combustibilul vândut.  
 Spre exemplu, consumul de biomasă, ca energie primară, este în Franţa de 10-11 Mtep 
(la începutul anilor 2000), în principal sub formă lemnoasă. Potenţialul energetic este de 60 
TWh/an, adică 15 % din consumul final de electricitate din Franţa. 
 Fără să se realizeze culturi energetice specifice, potenţialul de biomasă ar putea fi dublat, 
doar prin recuperarea sistematică a tuturor deşeurilor organice: deşeuri menajere şi industriale 
nereciclabile, tratarea prin metanizare a filtrelor de epurare şi a deşeurilor agricole, care ar 
genera biogaz. 
 Cunoscându-se cantităţile impresionante de deşeuri care există în prezent şi că în medie 
rezultă 500 m3

N de metan la o tonă de deşeuri organice fermentate, putem intui ce cantitate 
enormă de gaz este eliminat în atmosferă. Acest gaz, care stagnează în deşeuri, captat şi utilizat, 
poate deveni o sursă spectaculoasă de energie, fiind considerată aproape inepuizabilă. Să facem 
un mic calcul. 
 ■ Cantitatea de reziduuri colectate zilnic (stradale, menajere, pieţe, parcuri etc.) se 
cifrează la o medie de 0,8 kg.loc./zi; rezultă, 300 kg.loc./an.  
 ■ La o medie de 100 m3

N de gaz metan consumat într-o lună pe cap de locuitor, la 1 
milion de locuitori rezultă un consum de 1, 2·109 m3

N de gaz metan/an care dă circa 900·109 
kcal/an. 
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 ■ Considerând o localitate care are 1 milion de locuitori, cu această medie rezultă 
300.000 t/an reziduurile colectate. Se recuperează direct 35 % (metale, hârtie, sticlă, plastic, 
textile) şi 65 % se foloseşte pentru producerea biogazului, adică aproximativ 200.000 t/an.  
 Concluzia: cu o medie de biogaz de 400 m3

N/t ar reieşi 800·106 m3
N/an, care, cu numai o 

putere calorifică de 3.000 kcal/m3 ar rezulta 240·109 kcal/an. 
 Biomasa este frecvent utilizată în sistemele de cogenerare care produc electricitate ca şi 
în centralele clasice, prin valorificarea căldurii, altfel pierdută, din diverse aplicaţii: încălzirea 
încăperilor, nevoi industriale, agricultură etc. Această tehnologie permite creşterea randamentului 
conversiei energetice. 
 Statistica mondială apreciază că într-un an, în lume biomasa nefolosită de om se cifrează 
la circa 150·109 t. Considerând că 1 t biomasă uscată produce doar 300 m3

N gaz metan (300 m3
N 

gaz  1,25 barili ţiţei  250 kg  combustibil convenţional) rezultă circa 2,5·106 kcal.  
 Apreciind că numai 25 % din întreaga cantitate de biomasă se transformă în gaz metan, 
rezultă 50·109 barili ţiţei, adică 34·109 t/an  50·109 t cc.  
 Iar dacă anual, pentru încălzire, se consumă la nivel mondial 9·109 t cc (dintre care mai 
mult de 65 % petrol şi gaze), înseamnă că numai 5 % din cantitatea de biomasă transformată 
anual asigură consumul actual de combustibil pe întreg globul.  
 Biocarburanţii lichizi, mai scumpi din punct de vedere al obţinerii şi produşi pe baza unor 
culturi energetice (stuf, trestie de zahăr, floarea soarelui, grâu, porumb, rapiţă), sunt cel mai bine 
puşi în valoare în aplicaţii din domeniul transportului. Ei sunt utilizaţi în prezent, mai ales pentru 
alimentarea motoarelor termice, fiind amestecaţi cu mici cantităţi de carburanţi tradiţionali, pentru 
a le ameliora caracteristicile. 
 Literatura de specialitate indică că biomasa înmagazinează energie solară, prin procesele 
de fotosinteză ale plantelor din care provine. Conversia biologică a radiaţiei solare prin 
intermediul fotosintezei furnizează anual, sub formă de biomasă, o rezervă de energie evaluată la 
3 x 1021 J/an, ceea ce înseamnă de zece ori cantitatea totală de energie consumată pe plan 
mondial în fiecare an. 
 
 5.6. Energia nucleară 
 
 Fuziunea stă la baza obţinerii energiei nucleare. Acest proces constă în absorbirea unui 
neutron de către un nucleu atomic de dimensiuni mari cum este cel de uraniu, care va deveni 
astfel instabil. El se va sparge în mai multe fragmente, cu degajare mare de energie termică, 
ceea ce accelereză puternic fragmentele rezultate, care ating viteze foarte mari. Datorită vitezei 
lor mari, aceste fragmente, în urma fisiunii pot pătrunde, la rândul lor în alţi atomi, unde provoacă 
alte fisiuni. Fisiunea nucleară este procesul fizic prin care un nucleu se rupe în mai multe nuclee, 
mai uşoare decât cel iniţial. Fuziunea nucleară este procesul fizic prin care două nuclee ale unor 
atomi se unesc pentru a forma un nucleu mai greu decât cele iniţiale. Energia nucleară prezintă 
numeroase avantaje. Este economică: o tonă de U-235 produce mai multă energie decât 12 
milioane de barili de petrol. Un grăunte de uraniu 238 poate produce aceeaşi energie termică cu 
cea produsă la arderea a 2,7 tone de cărbune sau 1,9 tone de �i�ei. Dacă se utilizează uraniul 
238 în reactori rapizi reproducători, rezervele de uraniu şi toriu sunt suficiente pentru a asigura 
consumul de energie în viitor pe o perioadă de 700-800 de ani5. Energia nucleară este curată în 
timpul folosirii şi nu poluează atmosfera. Din păcate există şi dezavantaje: centralele nucleare 
sunt foarte scumpe şi produc deşeuri radioactive care trebuie să fie depozitate sute de ani înainte 
de a deveni inofensive. Un accident nuclear, ca cel produs în 1986 la centrala nucleară de la 
Cernobâl, în Ucraina, poate polua zone întinse şi poate produce îmbolnăvirea sau chiar moartea 
a sute şi mii de persoane.  
 Obţinerea energiei electrice în centralele termo-electrice. În 1990 existau 435 de centrale 
nucleare operaţionale acoperind 1% din necesarul energetic mondial. Într-un reactor nuclear se 
obţine căldură prin dezintegrarea atomilor radioactivi de uraniu-235. Aceasta este folosită pentru 
a produce abur care pune în mişcare rotorul turbinelor, generînd electricitate. U-235 este un 
izotop relativ rar al uraniului, reprezentând doar 7 % din cantitatea totală de uraniu disponibil. 
Restul este izotopul U-238. Un izotop este o formă a unui element identică chimic cu alţi izotopi, 
dar cu masă atomică diferită. La fel ca şi combustibilii fosili, U-235 nu va dura o veşnicie. Există 

                                                 
5 S-a stabilit că dacă se va putea realiza reacţia de fuziune a deuteriului cu deuteriul, atunci 1 m3 de apă va avea 
un conţinut echivalent cu 300 t de cărbune sau 1300 barili de �i�ei. În acest caz, rezervele de energie devin atât 
de mari încât nu mai avem probleme pe o durată de câteva mii de ani. 
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un anumit tip de reactor, numit reactor de “creştere”, care transformă U-238 într-un alt element 
radioactiv, plutoniu-239. Pu-239 poate fi utilizat pentru a genera căldură6.  
 Dezvoltarea durabilă a energiei nucleare se bazează pe îndeplinirea a patru condiţii:  
 securitatea funcţionării centralelor nucleare; 
 securitatea industriei nucleare; 
 siguranţa alimentării cu combustibil nuclear; 
 siguranţa evacuării deşeurilor nucleare. 

 

  
  

  
 
 Pe plan mondial, implicaţiile politice ale acestor patru condiţii au dus la înfiinţarea Agenţiei 
pentru Energia Atomică (IAEA), a cărei misiune este de a promova, în mod paşnic, utilizarea 
tehnologiilor atomice (în special, în domeniul energiei nucleare, dar şi în domeniul medical, 
industrial şi în agricultură) şi de a preveni proliferarea deşeurilor nucleare. 
 Care este situaţia în Europa ? 
 Franţa - energia nucleară s-a bucurat de un sprijin generos din partea clasei politice 

(actualmente, la Flammanville se află în construcţie un nou reactor);  
 Marea Britanie - energia nucleară în totalul energiei produse să scadă de la 24 % în 

prezent la circa 4 % în 2020; 
 Finlanda - pledează pentru crearea unei noi centrale nucleare; 
  Elveţia – care dispune de energie hidroelectrică din abundenţă – nu vrea să depindă, în 

exclusivitate, de importuri de cărbune şi metan; 
 Suedia - ezită în aplicarea programului său de desfiinţare a centralelor nucleare; 
 Germania - actualul guvern s-a angajat a respecta programul de renunţare la energia 

nucleară (până în anul 2020). 
 Centralele nucleare din această ţară sunt deţinute de cele patru mari concerne energetice 
ale Germaniei - E.ON, RWE, Vattenfall şi EnBW (Energie Baden-Württemberg). Prin vocea 
directorilor lor generali, Johannes Teyssen, CEO al grupului E.ON, Jürgen Großmann de la RWE,  
Tuomo Hatakka preşedintele Vattenfall şi directorul EnBW, Hans-Peter Villis, pentru prima oară 
împreună, au avertizat asupra consecinţelor grele pe care Germania le va avea de suportat în 
plan economic, dacă se va renunţa la energia nucleară, aşa cum este programat. Întrebaţi de ce 
concernele germane au semnat în trecut închiderea tuturor reactoarelor nucleare până în 2022, 
iar acum se opun, aceştia au explicat că economia mondială a suferit între timp modificări majore. 

                                                 
6 Până acum doar şase ţări au construit astfel de centrale experimentale. Dintre acestea, reactorul nuclear Phenix 
are cel mai mare succes. Dacă acest tip de reactoare ar deveni uzuale, rezervele mondiale de uraniu ar ajunge 
mii de ani. 

Fig. 11  Centrala nucleară 
de la Cernavodă 



 10

Economia mondială creşte, necesarul de energie sporeşte şi mai dramatic, iar preţurile la �i�ei 
vor urca puternic. Utilizarea în continuare a energiei nucleare va conduce la reducerea preţului 
curentului electric, centralele nucleare putând contribui hotărâtor la atingerea de către Germania 
a ţintelor de protecţie a mediului pe care şi le-a stabilit. “Suntem convinşi că Germania va mai 
avea nevoie mult timp de acum înainte de reactoarele nucleare, iar ale noastre sunt printre cele 
mai sigure din lume. Utilizarea acestei tehnologii este în interesul clienţilor, al protejării mediului şi 
al fiabilităţii economiei germane în ansamblu”, a menţionat Johannes Teyssen.  
 Aproximativ 42 % din necesarul energetic al Germaniei este asigurat prin arderea 
cărbunilor, 23 % din consum este asigurat de reactoarele nucleare, 13 % din gaze naturale şi 16 
% din surse de energii regenerabile, precum cea eoliană, solară şi din hidrocentrale. 
 Cu toţii au arătat că toate marile naţiuni industriale se bazează pe energia ieftină a 
atomului, iar pentru industria germană este important să dispună de electricitate la preţuri pe care 
şi le poate permite, astfel încât să susţină apoi o societate a bunăstării. S-a admis că prelungirea 
duratei de funcţionare a centralelor nucleare germane nu va ţine doar preţul electricităţii în limite 
acceptabile, ci va şi aduce profituri de miliarde de euro celor patru grupuri. În numeroase ţări, a 
precizat Johannes Teyssen, “centrale nucleare asemănătoare (cu cele operate de noi) au licenţă 
de funcţionare pe 60 de ani, dar în Germania ele au drept de funcţionare de numai 32 de ani. Noi 
cerem prelungirea cu cel puţin 15 ani a acestei autorizaţii. Astfel, energia atomului se poate 
dovedi un pod de tranziţie solid spre noua epocă a energiilor regenerabile”. Germania nu poate 
susţine o industrie de prim rang la nivel mondial în condiţiile concurenţei globale acerbe, dacă nu 
va putea asigura un preţ concurenţial internaţional la energie. “De industria nucleară depind 
direct 900.000 de locuri de muncă. Dacă luăm în calcul şi posibila forţare a firmelor din economie 
să emigreze în alte ţări din cauza creşterii preţurilor la curent, atunci locurile de muncă şi 
bunăstarea vor fi afectate la nivel naţional”, a tras un semnal de alarmă şeful executiv al EnBW. 
 Procesul fisiunii nucleare nu produce emisii de seră, comparativ cu arderea 
combustibililor fosili precum gazele naturale şi cărbunele. Fisiunea nucleară diferă de arderea 
combustibililor fosili prin aceea ce nu produce nici dioxid de sulf nici oxizi de nitrogen, poluanţii 
responsabili de ploaia acidă. Puterea nucleară poate garanta un flux constant de energie care nu 
este dependent nici de strălucirea soarelui nici de bătaia vântului. 
 Dar, energia nucleară nu este un proces cu emisii zero; trebuie să construieşti centrala 
nucleară, să extragi, să îmbogăţeşti şi să transporţi combustibilul nuclear, operaţiuni ce se 
bazează pe surse ce emit CO2. 
 Combustibilul nuclear este, deocamdată, relativ ieftin, însă construcţia unei centrale 
nucleare este costisitoare: o centrală recent construită în Florida a ajuns să coste18 miliarde de 
dolari în loc de 12 cât se estimase iniţial, ceea ce nu este chiar atâta de mult dacă ne gândim că 
industria nucleară are reputaţia de a depăşi costurile cu aproximativ 250 %. 
 Energia atomică generează şi probleme de mediu care nu sunt prea des evidenţiate. La 
fel ca şi centralele electrice convenţionale, o centrală nucleară are nevoie de o cantitate imensă 
de apă pentru răcire. Retragerea şi apoi deversarea la loc a apei poate deranja substanţial viaţa 
acvatică. Şi procesul de extracţie a uraniului este o problemă pentru mediu. Minele abandonate 
continuă să reprezinte o problemă de contaminare în multe zone. După extracţia uraniului, 
operatorii minelor se confruntă cu problema reziduurilor şi a echipamentelor contaminate 
radioactiv. La fel de spinoasă în dezbaterea privind mediul este şi chestiunea depozitării 
combustibilului utilizat. Sarcofagele folosite în prezent oferă o rezolvare temporară (maxim un 
secol), însă combustibilul nuclear, chiar şi după folosire, mai rămâne periculos încă cel puţin 
10.000 de ani după aceea. Reprocesarea şi reutilizarea combustibilului folosit este fezabilă din 
punct de vedere tehnologic, însă costurile sunt ridicate. 
 Dezastrul de la Cernobâl 
 În dimineaţa zilei de 26 aprilie 1986, o explozie în reactorul unităţii 4 a Centralei electrice 
nucleare din Cernobâl, Ucraina, construită în 1977, a dus la eliberarea în atmosferă a unui nor de 
praf ce conţinea de mai multe ori radiaţia creată de bombele atomice aruncate asupra oraşelor 
Nagasaki şi Hiroshima în Japonia la sfârşitul celui de-al doilea război mondial (1939-1945). Praful 
radioactiv a căzut sub formă de ploaie pe întinderi mari de păduri şi teren agricol pe întreaga 
emisferă nordică, unde o mare parte din el a şi rămas. Efectele continue pe care le-a avut 
explozia de la Cernobâl asupra sănătăţii umane, asupra economiei şi a mediului sunt aproape 
incalculabile, fiind simţite timp de mulţi ani şi în viitor.  
 Explozia s-a produs în jurul orei 01:30, ridicând capacul de pe capsula de beton din jurul 
reactorului. Aerul a pătruns în interior şi a reacţionat cu moderatorul de grafit fierbinte şi radioactiv 
creând CO gazos inflamabil şi incendiind reactorul. În total 8 t de substanţe radioactive au fost 
aruncate din reactor şi împrăştiate în jurul zonei sau fiind luate de vânt. 
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 Reactoare nucleare în România 
 Foarte multe voci susţin energia nucleară: are mai puţine emisii de noxe, e eficientă, e 
sigură şi în curând se va ajunge la fundul sacului privind ţiţeiul, cărbunele şi gazele. Dar, 
centralele nucleare nu funcţionează pur şi simplu, curat. Au nevoie de nişte bare de combustibil, 
care sunt făcute dintr-un anumit tip de minereu, radioactiv (uraniul); pentru ca acel minereu să fie 
eficient în reacţiile din reactor, să dea mai multă energie, se „îmbogăţeşte”; în urma acestor 
procese de ”tunare” a minereului, se generează deşeuri radioactive. În urma exploatării 
combustibilului nuclear (a barelor de uraniu) se obţin deşeuri nucleare, radioactive care au o 
asemenea compoziţie chimică încât erodează orice material în timp. Deşeurile trebuie depozitate 
respectându-se condiţii speciale. 
 În cazul României, riscul la depozitare este mare din cauza riscului seismic; la fel şi 
transportul. Nicio cale de transport nu e prea sigură când se transportă reziduuri nucleare, care 
se pot împrăştia în mediu. În România există o singură centrală nucleară, la Cernavodă, care are 
două reactoare (Cernavodă 1 şi 2) şi este amplasată într-o zonă cu risc seismic. Guvernul 
României intenţionează să construiască încă două reactoare nucleare (Cernavodă 3 şi 47) şi o 
nouă centrală nucleară, a cărei locaţie nu a fost făcută publică (în presă au fost menţionate mai 
multe localităţi din Transilvania). 
 Printre riscurile centralelor nucleare se numără: riscul unor accidente majore (de genul 
celui de la Cernobâl), scurgeri de substanţe radioactive care pot afecta atât mediul înconjurător 
cât şi sănătatea oamenilor din zonă, depozitarea deşeurilor radioactive rezultate în urma 
exploatării, proliferarea armelor nucleare (în reactoarele care folosesc uraniu natural drept 
combustibil, aşa cum este şi cel de la Cernavodă, se poate produce plutoniu, folosit la fabricarea 
armelor nucleare, aşa cum s-a întâmplat în India, în 1974 şi ulterior) ş.a. 
  Indubitabil, energia nucleară va aduce un aport substanţial la realizarea totalului de 
energie electrică durabilă. Din punct de vedere politic, este logic să preferi sursele tradiţionale de 
energie celor regenerabile. În acest demers, ISO are rolul de a contribui şi de a susţine ca 
această perspectivă să devină realizabilă. 
 Contribuţia standardelor ISO la securitatea şi eficienţa energiei nucleare se relevă prin 
două aspecte: protecţia la radiaţii a lucrătorilor şi a mediului şi tehnologia ciclului combustibilului. 
Activitatea de standardizare se desfăşoară în cadrul comitetului ISO/TC 85, Energie nucleară, 
care cuprinde 3 subcomitete. Subcomitetul ISO/TC 85/SC 2, Protecţia la radiaţii a elaborat un 
număr mare de standarde privind măsurarea radiaţiilor, care reprezintă o problemă importantă 
pentru lucrătorii din centralele nucleare, iar subcomitetul ISO/TC 85/SC 5, Tehnologia 
combustibililor nucleari, a elaborat standarde referitoare la tehnologia ciclului combustibilului. 
Standardele elaborate în cadrul SC 5 sunt necesare, în special, pentru a stabili referinţe clare 
pentru piaţa industrială de uraniu şi de combustibil nuclear. 
 În standardizarea română,  domeniul energiei nucleare este reprezentat de comitetele 
tehnice CT 16, Aparatură nucleară (CT 168 este corespondentul român al comitetului tehnic 
internaţional de standardizare CEI/TC 45, Nuclear instrumentation şi al subcomitetelor sale SC 
45 A, Instrumentation and control of nuclear facilities şi SC 45 B, Radiation protection 
instrumentation) şi CT 331, Tehnologia combustibililor nucleari (CT 3319 este corespondentul 
român al comitetului tehnic internaţional de standardizare ISO/TC 85, Nuclear energy şi al 
subcomitetelor sale SC2, Radiation protection, SC 5, Nuclear fuel technology şi SC6, Reactor 
technology).  
 
 6. Concluzii. Perspective tehnologice 
 
 Viitorul sistem energetic, având slabe emisii de gaz cu efect de seră, va avea la bază 
probabil o combinaţie de energii, de vectori de convertoare de energie, care se vor regăsi sub 
forme diferite în diverse regiuni ale lumii. Este dificilă identificarea tehnologiilor care vor juca un 

                                                 
7 În cazul reactoarelor nucleare 3 şi 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă, statul român este acţionar 
majoritar, cu un pachet de 51 %, ceilalţi acţionari fiind RWE (Germania), Enel (Italia), GDF SUEZ (Franţa) şi CEZ 
(Cehia), fiecare având câte 9,15 % din titluri, şi de ArcelorMittal România şi Iberdrola care deţin fiecare câte 6,2% 
din acţiuni. 
8 În cadrul acestui comitet se elaborează standarde referitoare la echipamentele şi sistemele electrice şi 
electronice pentru aparatura specifică aplicaţiilor nucleare, în special aparatura pentru securitatea centralelor 
nucleare şi aparatura pentru radioprotecţie; au fost elaborate 12 standarde naţionale originale, au fost adoptate 
prin metoda traducerii 25 de standarde internaţionale CEI şi s-au adoptat  20 de standarde europene EN şi 
documente de armonizare HD prin metoda traducerii, a filei de confirmare şi a anunţului. 
9 Domeniul de activitate al CT 331 se referă la caracteristicile fizice şi chimice ale materialelor fisionabile şi ale 
combustibililor nucleari. În cadrul acestui comitet tehnic au fost elaborate în jur de 60 de standarde naţionale 
originale şi au fost adoptate prin metoda traducerii 43 de standarde internaţionale ISO. 
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rol determinant în viitor în lupta împotriva efectului de seră. Se pot distinge câteva tendinţe ale 
viitorului nostru energetic: 
 ● Energiile pe bază de combustibili fosili vor fi utilizate încă pe perioada mai multor zeci 
de ani, favorizând energiile cu conţinut redus de carbon cum ar fi gazul. Dependenţa faţă de ţările 
Orientului Mijlociu, care deţin 65 % din rezervele actuale de petrol va creşte. Începând cu 2020-
2030, tensiunile economice şi politice pot determina diminuarea resurselor fosile uşor de 
exploatat şi concentrarea lor în zone instabile politic, care dăunează securităţii aprovizionării 
ţărilor Uniunii Europene şi nu numai. 
  ● Captarea şi stocare bioxidului de carbon în condiţii acceptabile din punct de vedere 
economic constituie singura opţiune tehnologică susceptibilă să autorizeze utilizarea resurselor 
fosile, limitând totodată concentraţia de CO2 în atmosferă, în aşteptarea unor evoluţii tehnologice 
importante.  
 ● O creştere a părţii de energii regenerabile este previzibilă, dar importanţa sa va depinde 
de reducerea costurilor şi de progresele realizate în stocarea masivă de electricitate, care va 
permite integrarea în reţelele electrice a unor cantităţi mari de energie produsă discontinuu şi 
distribuită. Pe termen lung, este puţin probabil ca fiecare din sursele de energie regenerabile să 
depăşească 10 % din necesarul mondial de energie, dar după previziunile cele mai optimiste 
combinaţia lor le-ar putea permite atingerea ponderii de 30 până la 50 % din piaţă, către 
jumătatea secolului10.  
 ● Energia nucleară nu generează CO2, cu excepţia CO2-ului emis în timpul construcţiei 
centralelor şi în procesul îmbogăţirii uraniului consumat în aceste centrale. Acest tip de energie 
va continua să fie dezvoltat într-un anumit număr de ţări, printre care şi Franţa, prin intermediul 
unui tratament satisfăcător al deşeurilor, dezvoltării unor noi generaţii de reactoare mai sigure, 
apoi pe termen lung prin dezvoltarea fusiunii nucleare, ale cărei perspective se conturează 
tocmai spre anul 2050. Şi Germania, prin vocea preşedinţilor marilor companii producătoare de 
energie nucleară, înclină puternic pentru menţinerea şi dezvoltarea spectaculoasă a energiei 
nucleare. 
 ● Dezvoltarea reactoarelor cu combustie ar putea permite dezvoltarea unei "economii de 
hidrogen". Producerea de hidrogen nu generează CO2, dacă hidrogenul este produs plecând de 
la energii regenerabile, nucleare sau fosile cu reţinerea CO2

11.  
 În concluzie controlarea emisiilor de gaz cu efect de seră nu se poate concretiza fără 
programe importante de eficientizare energetică în sectoarele de construcţii, industrie şi 
transporturi. Scopul este de a utiliza mai puţină energie pentru satisfacerea aceloraşi necesităţi. 
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