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Progres şi dezvoltare în domeniul  

energiei nucleare 
 

 
umea secolului al XXI-lea este dependentă 
de energie! Fără ea ar domni haosul. Până 
la începutul secolului al XX-lea, pentru 

producerea de energie, erau folosiţi doar combustibilii 
fosili: cărbunii, petrolul şi gazele naturale. Însă, datorită 
exploatării şi creşterii nevoii de energie a planetei, cu 
timpul, rezervele de hidrocarburi au devenit din ce în ce 
mai rare şi pe cale de epuizare, scumpe şi poluante. 

Astfel, au fost descoperite şi cercetate noi surse de 
producere a energiei: combustibilii nucleari, energia 
hidraulică, energia solară, energia eoliană, energia 
vânturilor şi mareelor, energia biomasei, energia 
geotermica etc.  

Energia nucleară reprezintă o alternativă relativ 
ieftină şi de perspectivă, mai ales pentru ţările în curs de 
dezvoltare, cum este România. 

 
Cât priveşte opinia publicului, referitor la 

producerea energiei nucleare, menţionăm că energia 
nucleară este, poate, cea mai nepopulară şi nedorită sursă de 
energie. Şi aceasta se datorează, în primul rând, percepţiei 
proaste pe care o au oamenii despre ea.  

 
Cercetările arată că, la ora actuală, procente egale din 

populaţie, respectiv 30% se pronunţă ferm pentru energia 
nucleară şi 30% împotriva ei, iar restul de 40% formează o 
categorie ale cărei opinii se schimbă relativ repede şi uşor, 
după cât de convingătoare sunt argumentele pro sau contra. 

Numeroasele incidente au scos la suprafaţă doar partea 
neagră a acestei noi tehnologii: radiaţiile, deşeurile toxice, 
bolile pe care le provoacă etc. Dar există şi multe, chiar foarte 
multe avantaje: poluează mai puţin mediul decât mijloacele 
clasice, resursele de uraniu sunt mai numeroase etc. 

Adevărul este că nici o formă de energie nu este 
total lipsită de pericol, iar revigorarea şi sporirea interesului 
pentru energia nucleară va avea loc numai dacă publicul o 
va accepta. De aceea, este necesară elaborarea unei educaţii 
care să facă cunoscută publicului energia nucleară şi să fie 
accesibilă inclusiv prin mass-media şi alte mijloace. 

 

1.  Cererea mondială de energie 
 

Cererea de energie a lumii este în continuă creştere, 
de aceea se impune o utilizare cât mai raţională a ei, a 
resurselor care o produc. De asemenea, se impune şi o 
dezvoltare cât mai rapidă şi durabilă a tehnologiilor 
neconvenţionale de obţinere a energiei.  

Cele mai multe prognoze ale cererii de energie se 
bazează pe analogii şi comparaţii internaţionale.  

Rezultatele studiilor efectuate în acest domeniu au 
scos în evidenţă faptul că cererea de energie, la nivel 
mondial, în primul deceniu al mileniului trei, va continua să 
fie asigurată de combustibilii fosili, cu o pondere de 
aproximativ 90%, conform tabelului 1.1. În tabelul 1.2 sunt 
prezentate principalele surse de energie electrică şi termică 
la nivel mondial, pentru anul 2005.  
 

Balanţa energetică mondială pentru perioada  
2000 - 2005 

  Tabelul 1.1 
Petrol 44% 

Gaze naturale 21% 
Cărbuni 32% 

Energie nucleară şi alte surse 3% 
 

Utilizarea surselor de energie în lume pentru 
producerea de energie electrică şi termică spre anul 

2005 (%) 
Tabelul 1.2 

 

 
În tabelul 1.3 sunt prezentate date privind 

tehnologiile de generare a energiei electrice, la nivelul 
anului 1990. Iar în tabelul 1.4 este prezentată evoluţia 
puterii instalate în C.N.E. către anul 2005. 
 

L

Sursa Cărbune Gaze 
naturale Hidro Păcură Nucleară Gunoi Alte 

% 29 19 23 7 10 4 8 
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Date privind tehnologiile de generare a energiei electrice 
Tabelul 1.3 

 

Soluţia tehnologică 
Suprafaţa necesară 

pentru uzină şi anexe 
(ha/MW) 

Apa necesară pentru 
uzină şi anexe 

(l/MW) 

Costul energiei 
livrate 

(cenţi/KWh) 

Prima perioadă 
de utilizare 
comercială 

Centrala pe:     
păcură 1.2 2.66 9.1 curent 

nucleară 0.8 3.04 3.9 curent 
cărbune 1.6 3.04 5.1 curent 

Gazeificare cu 
ciclul combinat 0.8 1.52 4.9 1992 - 1997 
Ardere în pat 
fluidizat 1.6 2.66 5.3 1992 - 1997 
Pile de combustie 1.2 2.28 11 1989 - 1994 
Geotermală 1.8 13.7 7.4 1989 - 1994 
Vânt 32  4.8 1989 - 1994 
Biomasă 262 18.2 9.5 1989 - 1994 
Solar - tip turn 8 1.42 9 1995 - 2000 
Solar - soluţie 
hibridă 4  9 1995 - 2000 
Solar fotovoltaic 8  11.5 1995 - 2000 

 
Evoluţia puterii instalate  

în Centralele Nuclearo-Electrice 
Tabelul 1.4 

 

2. Aspecte tehnico-economice cu privire la energia 
nucleară 

 

Ultimii 40 de ani au fost martorii unei continue 
expansiuni a energiei nucleare, ea devenind rapid una din 
cele mai importante surse de energie electrică pe plan 
global, deoarece puterea calorică a combustibilului nuclear 
uzual, de fisiune, este de zece mii de ori mai mare decât a 
produselor petroliere. Dar, nu se poate utiliza direct ca 
energie termică, ci trebuie mai întâi transformată în energie 
electrică sau, mai complex, prin producerea unui 
combustibil sintetic, hidrogenul, care poate fi ars direct – 
ramura slab dezvoltată, însă, pentru aplicaţii industriale. 

 

 
Majoritatea centralelor nucleare se întinde pe o 

suprafaţă de 80 până la 120 de hectare, fiind construite în 
apropierea unui mare lac sau râu, deoarece ele necesită 
enorme cantităţi de apă pentru procesele de răcire. În lipsa 
apei – seceta sau scăderea nivelului apei, se cere închiderea 
lor din motive de siguranţă (de exemplu, datorită secetei, în 
vara lui 2003, Cernavodă a fost închisă pentru câteva luni). 

 
Nevoia de energie este acută, mai ales pentru ţările 

care nu au resurse de hidrocarburi. Iar energia electrică 
produsă de centralele nucleare este mai ieftină şi mai 
„curată”. 

Potrivit estimărilor Agenţiei Internaţionale pentru 
Energia Atomică (AIEA), în Europa de Vest, producţia de 
energie a centralelor nucleare va creşte cu 16%, în timp ce 
în Est este prognozată o creştere de 30%. Aceste date 
denotă goana esticilor de independenţă energetică. Desigur, 
acest proces are şi o serie de bariere, în primul rând 
financiare, în special în ţările aflate în tranziţie. 

Referitor la investiţiile din România, menţionăm că 
centrala nucleară de la Cernavodă este foarte bine cotată în 
topul european, fiind considerată cea mai performantă şi 
mai sigură din estul Europei, compatibilă cu cerinţele 
occidentale. 
 

Anul 1973 1980 1990 2005 
Puterea totală 
instalată în centrale 
electrice (GW) 

1100 2270 4000 6500 

Putere instalată în 
CNE (GW) 19.6 340 1300 3000 

% din P totală 1.8 15 32.5 46 
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Situaţia centralelor nucleare din estul Europei 
Tabelul 2.1 

Ţara Număr de reactoare Capacitate Pondere în sistemul energetic 
Bulgaria 6 3.538 MW 45,4% 

4 
 

1648 MW 19,3% Cehia 
 
În construcţie: 6 4.914 MW  

Lituania 2 2.370 MW 81.5% 
29 

 
19.843 MW 13.6% Rusia 

 
În construcţie: 4 3.375 MW  

4 
 

1.632 MW 44% Slovacia 
 
În construcţie 4 1.582 MW  
Slovenia 1 632 MW 39.9% 
Ucraina 16 13.765 MW 46.8% 
Ungaria 4 1.729 MW 39.9% 

 
 
Cu excepţia României, celelalte state foste socialiste 

au centrale nucleare construite cu tehnologii depăşite, pe 
care specialiştii le consideră foarte periculoase, pe când 
centrala de la Cernavodă este realizată după sistemul 
canadian − CANDU 600, şi este cu mult superioară din 
punct de vedere al siguranţei şi eficienţei.   

Centrala de la Cernavodă (CNE PROD Cernavodă) a 
primit, la sfârşitul anului 2003, certificarea ISO 14001. 
Acordarea acestui certificat de către Societatea Română 
pentru Asigurarea Calităţii şi asociaţia internaţională The 
International Certification Network (IQNet) confirmă 
implementarea şi menţinerea în cadrul Unităţii 1 de la CNE 
Cernavodă a unui Sistem de Management de Mediu care 
corespunde cerinţelor standardului de mediu ISO 14001, 
fapt ce demonstrează alinierea CNE Cernavodă la 
standardele Uniunii Europene. 

Construirea „Unităţii 2” va conduce la creşterea 
ponderii energiei ţării până la 23-24%, iar în viitor, 
Cernavodă va asigura până la 33-35% din necesarul 
naţional. 

În prezent, România se interconectează la sistemul 
european de transport de energie electrică – UCTE, iar, 
pentru zona balcanică a Europei, Bursa Energiei va avea 
sediul în România.  

Integrarea în Uniunea Europeană va aduce mari 
schimbări în domeniul energetic. Dar nu neapărat o 
reducere a tarifelor la energie. Până în anul 2007, preţul 
energiei pentru consumatorii casnici din România ar trebui 
să ajungă la nivelul mediei europene. 

Cea mai importantă întrebare care se pune cu 
privire la energia nucleară este: „Cum afectează ea 
mediul şi ce repercursiuni va avea asupra viitorului?”. 

Câteva dintre avantajele şi dezavantajele producerii 
de energie electrică prin intermediul energiei nucleare sunt 
prezentate în tabelul 2.2.  

 
 
 

Avantajele şi dezavantajele producerii de energie 
electrică prin intermediul energiei nucleare 

 Tabelul 2.2 
Avantaje Dezavantaje 

1. Poluează mai puţin aerul 
decât mijloacele clasice. 
Fiecare 22 tone de uraniu 
folosite pentru 
producerea de energie 
electrică anulează emisia 
în aer a un milion de tone 
dioxid de carbon format 
prin arderea cărbunelui, 
lucru deloc neglijabil. 

2. Existenţa unor resurse de 
uraniu foarte mari. 

3. Deocamdată este singura 
sursă de energie potenţial 
capabilă să rezolve 
problema energetică a 
viitorului. 

4. Costul energiei electrice 
produse este mai mic 
decât al celei produse pe 
combustibili clasici, cu 
până la 10-20%. 

 

1. În cazul unui accident, 
efectele ar fi tragice, atât 
pe termen scurt, cât şi pe 
termen lung.  
Un exemplu clar în 
această privinţă este 
cazul Cernobîl. 

2. Majoritatea statelor foste 
socialiste (cu excepţia 
României) au centrale 
nucleare construite cu 
tehnologie sovietică, 
considerate a fi foarte 
periculoase şi nesigure.  
Un exemplu clar în 
această privinţă este 
cazul Kozlodui. 

3. Necesită o superioară 
pregătire a personalului, 
greşelile umane sunt 
foarte periculoase. 

4. Problema deşeurilor 
nucleare. 

5. Investiţia iniţială este 
foarte mare, de zece ori 
mai mare decât la o 
termocentrală. 

 
În concluzie, putem aprecia că viitorul energiei 

nucleare este cât se poate de favorabil. Toate datele, 
tabelele şi graficele ne subliniază acest lucru. În viitorul  
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apropiat se prognozează o creştere a utilizării energiei 
nucleare, mai ales în domeniul energiei electrice. 

 
Creşterea nevoii de energie electrică creează o 

presiune pe piaţa energetică – pe de o parte, este nevoia în 
continuă expansiune şi, pe de altă parte, sunt resursele 
convenţionale tot mai rare, ceea ce determină orientarea 
spre sursele neconvenţionale de producere a energiei. 

Energia nucleară are multe avantaje, dar şi 
dezavantaje. Însă este cea mai dezvoltată sursă de energie 
neconvenţională, cea mai în măsură să satisfacă cerinţele 
pieţei. Viitorul îi aparţine, trebuie doar să avem încredere  
în ea.  
 

Prof. univ. dr. Camelia Georgeta CĂLIN 
Claudia SIMA, Andra MOCANU, Andreea BĂLĂNEAN, 

studenţi, an II, Comerţ, Academia de Studii Economice 
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