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NUCLEAR ENERGY - PROS AND AGAINST - Part I 
 
 In January 2011, in 29 countries worldwide are operating 442 nuclear 
reactors for electricity generation and 65 new nuclear plants are under 
construction. In 2009, nuclear power plants in operation, have secured 14% of 
world electricity production. Mainly, 16 countries rely on nuclear energy to 
provide at least a quarter of their total electricity needed. Because high power 
nuclear plants, waste products and the risks of using a nuclear reactor to make 
a choice controversial, states with different attitudes regarding nuclear energy. 
In Romania's geographical area is under construction or design more Russian 
nuclear reactors in the foreground, is deploying offensive Russian nuclear 
attack: 12 reactors per 1,000 km of borders of Romania. After the disaster in 
Japan, the future of nuclear energy is a subject of contention in many states, 
and existing plants are subject to new safety testing in case of natural disaster.
 The paper analyzes the situation of nuclear power in the world, noting 
the advantages and disadvantages. 
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 1. Consideraţii generale 
 
 Potrivit datelor Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), 
consemnate în ultimul său raport anual, în 2011 cererea de ţiţei va 
creşte cu 1 %, la 89,4 milioane de barili pe zi, faţă de 87,9 milioane de 
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barili pe zi în 2010, producţia mondială de ţiţei atingând deja maximul 
istoric. Un raport al HSBC, a doua bancă din lume1, menţiona că în 50 
de ani nu vor mai exista zăcăminte de ţiţei exploatabile pe Terra, chiar 
dacă cererea de ţiţei nu va înregistra creşteri. Adaptarea la dispariţia 
treptată a petrolului va fi lungă, presiunea asupra carburanţilor fosili 
putând fi în acelaşi timp constantă şi dureroasă, deoarece preţul 
ţiţeiului este sensibil la orice dezechilibru, cât de mic, între cererea şi 
oferta de energie.  Alternativele, ca biocombustibilii şi petrolul de 
sinteză, obţinut din cărbune, ar compensa o scădere a producţiei 
convenţionale de ţiţei, dar numai în cazul în care preţul mediu al 
acestuia depăşeşte 150 dolari pe baril, arată raportul. Existenţa 
deficitului de ţiţei nu înseamnă însă că ameninţarea încălzirii globale se 
îndepărtează sau dispare. 
 Puterea nucleară a unui stat este capacitatea instalată de a 
genera energie prin utilizarea fisiunii atomilor. Fisiunea nucleară apare 
atunci când un material fisionabil, cum ar fi uraniu-235 (un izotop al 
uraniului), este adunat în cantitate suficientă şi este adus în condiţii în 
care poate fisiona. Acest proces generează o reacţie nucleară în lanţ, 
care eliberează o mare cantitate de căldură, fierbând apă şi producând 
abur care pune în funcţiune o turbină cu abur. 
 În ianuarie 2011, în 29 de ţări din întreaga lume sunt în operare 
442 reactoare nucleare pentru producerea de energie electrică şi 65 de 
noi centrale nucleare fiind în construcţie. În anul 2009, centralele 
nucleare în operare, au asigurat 14 % din producţia de energie electrică 
din lume. În principal, 16 ţări se bazează pe energia nucleară pentru a 
furniza cel puţin un sfert din totalul de energie electrică necesară lor. În 
2009, ţările care obţin/generează cel mai mare procentaj din 
electricitate de la energia nucleară, au fost: 

Nr.crt. Ţara Procentajul de electricitate 
în 2009 de la energia 

nucleară, % 

Observaţii 

1 Lituania 76,2 

ultima oprire a unităţii 
de operare din 
Lituania a fost în 
2009 

2 Franţa 75,2  
3 Slovacia 53,5  

                                                 
1 HSBC se alătură unei lungi liste de organizaţii şi personalităţi care au semnalat în ultima 
vreme riscurile unei grave penurii de ţiţei: Lloyd's, Chatham House, Pentagon, 
Departamentul de Energie al SUA, Bundeswehr, directorul ştiinţific al Agentiei 
Internaţionale a Energiei etc. 
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4 Belgia 51,7  
5 Ucraina 48,6  
6 Armenia 45,0  
7 Ungaria 43,0  
8 Elveţia 39,5  
9 Slovenia 37,8  
10 Suedia 37,4  
11 Bulgaria 35,9  

12 
Republica 
Coreea 

34,8  

 
 Deoarece instalaţiile nucleare au puteri mari, deşeurile produse 
şi riscurile folosirii unui reactor nuclear fac ca energia nucleară să fie o 
alegere controversată, statele având atitudini diferite în ceea ce 
priveşte energia nucleară. Unele, cum ar fi Franţa, îşi asigură cea mai 
mare cantitate de electricitate cu ajutorul centralelor nucleare, în timp 
ce altele, cum ar fi Italia, şi-au închis, sau urmează să-şi închidă, toate 
unităţile care folosesc energia nucleară. Alte câteva state, cum ar fi 
Australia, fac cercetări în vederea construirii unui reactor nuclear, însă 
nu există planuri concrete pentru folosirea energiei nucleare. 
 După dezastrul din Japonia din 11 martie 2011, viitorul energiei 
nucleare este subiect de dispută în multe state, iar centralele deja 
existente sunt supuse la noi teste de siguranţă în caz de dezastru 
natural.  
 În zona geografică a României se află în fază de construcţie 
sau de proiect mai multe reactoare nucleare ruseşti, în prim plan, 
desfăşurându-se ofensiva nucleară a Rusiei: 12 reactoare la 1.000 km 
de graniţele României. 
  
 2. Energetica nucleară – pro şi contra 
 
 Procesul fisiunii nucleare nu produce emisii de seră, 
comparativ cu arderea combustibililor fosili precum gazele naturale, 
ţiţeiul 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. 
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 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. 
  

 3. Care este situaţia în Europa ? 


 ● Franţa îşi 
asigură aproximativ 80 % 
din necesarul de energie 
prin energia nucleară. 
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 are tendinţa să scadă de la 24 % în prezent la circa 4 
% în 2020; 

 

 ● Suedia - ezită în aplicarea programului său de desfiinţare a 
centralelor nucleare; 

Centrala Nucleară Cattenom din Franţa 
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 ● 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, dar nici de energie nucleară; 
 ● Germania - actualul guvern s-a angajat a respecta programul 
de renunţare la energia nucleară (până în anul 2020). 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. 
 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. 
 Economia mondială creşte, necesarul de energie sporeşte şi 
mai dramatic, iar preţurile la ţiţei 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. 
 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 
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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. 
 ● Recent (aprilie 2011), Juergen Becker2, secretar de stat din 
Ministerul Mediului din Germania a declarat că Germania renunţă în 
totalitate până în 2020 la energia nucleară, procesul urmând să fie 
realizat gradual. ”A fost luată o decizie pentru închiderea a opt centrale 
până la sfârşitul acestui an, iar acestea nu vor fi în mod sigur 
reactivate. Restul de nouă centrale rămase vor fi închise până la 
sfârşitul deceniului”. Becker a agăugat că Japonia a arătat întregii lumi 
cât de mare este pericolul în cazul unui eveniment neprevăzut, ca cel 
de la Fukushima: ”Este bine să dezvoltăm alte surse de energie într-o 
ţară civilizată”, a spus el. 
 ● Complexul nuclear de la Tricastin, (din departamentul Drôme, 
sud-estul Franţei), este considerat a fi cel mai mare dintre cele 

gestionate de operatorul nuclear 
francez, cu capital majoritar de stat, 
Areva, produce 80 % din 
electricitatea ţării din energie 
nucleară. Pe 600 de hectare, 
lucrează 1.200 de angajaţi ai statului 
francez şi 500 ai firmelor private 
care oferă servicii operatorului 
nuclear Areva. În iulie 2008, la 

centrala Tricastin, s-a produs o scurgere de uraniu slab îmbogăţit, circa 
30 m3  de lichid contaminat cu uraniu s-au scurs într-un râu, apărând 
riscul să fie contaminată pânza de apă freatică. Agenţia pentru 
Securitate Nucleară (ASN) a Republicii franceze a comunicat că, din 
pricina impermeabilităţii solului, acest lucru nu este posibil. La puţină 

                                                 
2 La începutul lui aprilie 2011, Juergen Becker, secretar de stat din Ministerul Mediului din 
Germania a participat la Conferinţa Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă 
în Emiratele Arabe Unite. 

 70 



vreme, cel puţin 100 de angajaţi care lucrau la reactorul patru de la 
Tricastin, scos din funcţiune la 12 iulie 2008 şi supus unor operaţiuni de 
întreţinere, au fost contaminaţi, cu mici doze de radiaţii 
(radioelementele descoperite în corpul angajaţilor se situau sub a 40-a 
parte din limita autorizată), care nu le-au pus vieţile în pericol. 
 Preşedintele Nicolas Sarkozy, doreşte să sporească şi mai 
mult aportul energiei nucleare la economia Franţei, pe care o prezintă 
publicului drept sigură, ba chiar doreşte să exporte tehnologie de profil 
în alte ţări. 
 ● Japonia a fost zguduită, pe 11 martie, de un cutremur 
puternic, urmat de un val tsunami (10-15 m) care a cauzat o serie de 
explozii la reactoarele centralei de la Fukushima, în urma cărora au fost 
înregistrate emisii radioactive în atmosferă. După avarierea centralei 
nucleare japoneze de la Fukushima, comisarul european pentru 
energie, Gunther Oettinger a decis testarea tuturor centralelor nucleare 
din UE. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare (CNCAN), Borbala Vajda, a anunţat că începând din 
următoarele şase luni, toate centralele nuclear-electrice din Uniunea 
Europeană vor fi supuse unor teste de rezistenţă la calamităţi. Cele 143 
de unităţi nucleare ale UE de pe teritoriul european vor fi verificate cu 
ajutorul testelor de stres3, urmând ca apoi să fie elaborate standarde 
de funcţionare pentru fiecare unitate nucleară în parte. În România, 
sunt operaţionale două reactoare la singura centrală nucleară din ţară, 

de la Cernavodă, care asigură 
aproximativ 20 % din necesarul 
de electricitate. Centrala este 
proiectată să reziste unui seism 
cu magnitudinea de 8 pe scara 
Richter. 
  
 4. Interesul Europei de 
Est pentru energia nucleară 
 

 În pofida accidentului nuclear major de la centrala japoneză 
Fukushima,  delimitându-se de vecinii lor occidentali, ţările foste 
comuniste din Europa de Est îşi reafirmă în mod hotărât interesul 
pentru energia atomică. La peste 20 de ani de la căderea 
comunismului, spectrul Cernobîlului nu îngrijorează în mod vizibil 

                                                 
3 ”Testele la stres vor fi aplicate la fiecare unitate nucleară din UE, dar vor fi diferenţiate 
în funcţie de specificul regional şi al tehnologiei. Criteriile de aplicare vor fi elaborate de 
un grup de experţi în următoarele şase luni”, a precizat Borbala Vajda, şeful CNCAN. 
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aceste ţări a căror industrie nucleară rămâne în mare parte bazată pe 
tehnologie sovietică. 
 ● În Lituania, două reactoare de tip Cernobîl moştenite din 
epoca sovietică au fost oprite la Ignalina în 2004 şi 2009, conform 
cerinţelor UE. Mai conciliant în raport cu alţi lideri din regiune, premierul 
lituanian Andrius Kubilius cere examinarea ”tuturor soluţiilor” pentru a 
asigura necesităţile energetice ale ţării. Lituania vrea să construiască o 
nouă centrală nucleară, pentru a o înlocui pe cea de la Ignalina. 
 ● La Praga, Bratislava, Ljubljana şi Varşovia, liderii politici se 
pronunţă în favoarea energiei nucleare, mergând până la a denunţa o 
”isterie” (antinucleară). Ofensiva lor contrastează cu atitudinea Germaniei, 
care a anunţat închiderea imediată, pentru trei luni, a şapte reactoare 
nucleare vechi. ”Nu reuşesc să îmi imaginez oprirea centralelor noastre 
nucleare”, închiderea centralelor Dukovany (sud-est) şi Temelin (sud-vest, 
dotată cu două reactoare de concepţie sovietică VVER) determinând 
”probleme economice similare unei catastrofe”. a declarat recent premierul 
ceh Petr Necas. În opinia preşedintelui Vaclav Klaus, Praga rămâne surdă 
la apelurile de a renunţa sau de a-şi restricţiona energia nucleară, care nu 
sunt decât ”populism oportunist”. 
 ● În urma dezastrului de la centrala Fukushima din Japonia, din 
cauza temerilor legate de siguranţă, Bulgaria a îngheţat proiectul de 
construcţie a unei centrale nucleare la Belene (care să aibă două 
reactoare de 1000 MW fiecare), bulgarii trimiţând ruşilor 30 de noi 
solicitări privind aspecte legate de tehnologie şi de siguranţă. Ultimul 
cost al centralei, comunicat de compania rusă Rosatom, 8 miliarde de 
euro nu va fi suportat de bugetul Bulgariei (au garantat ruşii) dar acesta 
este încă în discuţie cu partea bulgară (care doreşte atragerea unui 
partener strategic din Europa). Bulgaria a ales drept partener strategic 
compania germană RWE care, în schimbul a 2 miliarde de euro, urma 
să deţină 49 % din proiect. În 2009, nemţii s-au retras, Guvernul de la 
Sofia condus de fostul premier Stanishev nefiind de acord să meargă 
pe mâna ruşilor, refuzând un credit guvernamental de 4 miliarde de 
euro, oferit de Putin. Compania de stat NEK din Bulgaria şi 
Atomstroyexport din Rusia, au decis să efectueze o analiză detaliată a 
problemelor legate de siguranţă, convenind în noiembrie 2011 să 
înceapă lucrările de construcţie, iar centrala să devină operaţională 
până în 2017. 
 Oponenţii proiectului susţin că este prea costisitor şi va adânci 
dependenţa energetică a Bulgariei faţă de Rusia. Ecologiştii sunt 
îngrijoraţi că centrala va fi construită pe malul Dunării, într-o zonă 
seismică. Potrivit unui sondaj recent, numai 24 % dintre bulgari sunt de 
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acord cu construirea noii centrale nucleare la Belene, comparativ cu 80 
% înaintea crizei din Japonia. 
 ● Turcia are un proiect gigantic: patru reactoare de câte 1.200 
MW fiecare, costul fiind de 20 de miliarde de dolari4. Locul ales, stabilit 
încă de acum 30 de ani pentru potenţiala centrală a turcilor este 
localitatea Akkuyu, în partea sud-vestică a Turciei, aproape de coasta 
Mării Mediterane. Reactoarele vor fi de tip VVER, ruseşti. 
 ● Dacă, iniţial, autorităţile de la Minsk au respins ideea 
construcţiei de capacitaţi nucleare pe propriul teritoriu, după disputa 
energetică legată de gazul rusesc dintre Belarus şi Rusia lucrurile s-au 
schimbat: în ianuarie 2008 Guvernul a decis construirea unei centrale 
nucleare, decizie ratificată de Parlament în vara aceluiaşi an. Imediat, 
Rusia a oferit un credit de două miliarde de dolari pentru achiziţia de 
echipament, evident rusesc, iar un an mai târziu s-a decis ca centrala 
să fie construită de Atomstroyexport, filiala Rosatom. La 15 martie 
2011, guvernul Belarusului a semnat cu Guvernul Federaţiei Ruse 
acordul pentru construcţia unei centrale nucleare. Acordul a fost parafat 
de ministrul Energiei din fosta republică sovietică şi de şeful corporaţiei 
Rosatom, deţinută de statul rus. În localitatea Astravets, foarte aproape 
de graniţa cu Lituania, va fi construită o centrală nucleară cu două 
unităţi, fiecare cu o capacitate de 1.200 MW, tipul reactorului fiind 
VVER 12005. Primul reactor va fi terminat în 2016-2017, iar cel de-al 
doilea în 2018-2020, costurile celor două unităţi fiind estimate la 5 
miliarde de dolari. Până în 2025, există posibilitatea construirii altor 
două reactoare.  
 ● În sud vestul Slovaciei (zona fostului sat Mochovce) au 
început, încă de la începutul anilor 80 lucrările la o centrală nucleară 
rusească cu patru unităţi de câte 440 MW fiecare (toate cele patru 
reactoare sunt de concepţie sovietică, VVER 440/213). Lucrările la 
primele două reactoare au început în 1982 iar la celelalte două în 1985, 
fiind oprite la toate grupurile în 1991. În 1995, guvernul slovac a decis 
continuarea lucrărilor la primele două reactoare, folosind şi tehnologie 
occidentală, intrând în funcţiune în 1998 şi 1999. Lucrările la celelalte 

                                                 
4 În 2010, preşedintele rus Dmitri Medvedev semna cu premierul turc Recep Erdogan un 
acord pentru construirea în sistem BOO (build-own-operate) a primei centrale nucleare 
din Turcia. Centrala va fi construită şi operată de o sucursală locală a grupului Rosatom. 
Deţinută iniţial 100 % de partea rusă, compania, creată deja în decembrie 2010 la Ankara 
va putea fi vândută în proporţie de până la 49 % către investitori locali, Rosatom păstrând 
controlul. 
5 Tipul reactorului: VVER 1200, adică un reactor cu apă sub presiune (apa este folosită şi 
pentru răcire şi pentru moderarea reacţiei) iar combustibilul este uraniul slab îmbogăţit. 
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două au fost repornite în 2008 şi vor fi terminate în 2012 şi 20136, în 
timp ce alte două reactoare au fost oprite în 2006 şi 2008 la Jaslovske 
Bohunice, în conformitate cu angajamentele asumate de această ţară 
înaintea aderării sale la UE, în 2004. 
 ”Nimic nu se schimbă în Slovacia în privinţa energiei nucleare”, 
a declarat Rado Bato, purtător de cuvânt al premierului slovac Iveta 
Radicova. Slovacia are două centrale nucleare, Jaslovske Bohunice şi 
Mochovce (vest), care asigură circa 55 % din producţia de electricitate 
a ţării.  
 ● Polonia, nu are nicio centrală nucleară dar intenţionează să 
construiască două înainte de 2030, fiind hotărâtă să continue 
programul nuclear. ”Programul nuclear al Poloniei se bazează pe 
tehnologii mai moderne, pe cele mai înalte criterii de securitate”, a 
declarat la Bruxelles Helena Trojanowska, responsabilă de energia 
nucleară în cadrul Guvernului. 
 ● În localitatea Khmelnitsky, din vestul Ucrainei, funcţionează 
deja o centrală nucleară din era sovietică, cu două reactoare de câte 
1.000 MW fiecare. Proiectul centralei presupunea însă construirea a 
patru reactoare, dar, pentru moment, doar două sunt operaţionale (din 
1987 şi 2004). Celelalte două grupuri au fost începute în 1985 şi 1986, 
dar lucrările au fost oprite imediat după dezastrul de la Cernobîl. Ele 
sunt terminate în proporţie de 75 %, respectiv 28 %. În iunie 2010, a 
fost semnat la Kiev acordul interguvernamental dintre Rusia şi Ucraina 
pentru finalizarea lucrărilor la unităţile 3 şi 4. Pe 9 februarie 2011, a fost 
semnat şi memorandumul tehnic şi comercial între producătorul de 
energie Energoatom, deţinut de statul ucrainean şi Atomostroyexport. 
Partea rusă s-a angajat să finanţeze, pe credit, construcţia reactoarelor, 
cu o sumă care variază între 5 şi 6 miliarde de dolari. Reactoarele vor fi 
de tipul VVER 1000. 
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6 Beneficiarul lucrării este Slovenské elektrarne, fosta companie naţională de electricitate, 
deţinută acum de Enel. 


