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ACCIDENTELE NUCLEARE I MEDIUL 

S. CIULACHE 

ABSTRACT. - Nuclear Accidents and the Environment. Radiation emergencies 
can have severe effects on the enviornment and the people, who realize that nuclear 
danger and its associated problems can arise not only from nuclear incidents including 
accidents in nuclear power plants or research institutions, but also from low radiation 
exposure. In peacetime, accidents in nuclear power plants or research institutions 
dealing with radioactive materials can lead to overexposure of persons to ionizing 
radiation. The environmental and health response to a radiation emergency depends on 
its magnitude. The International Nuclear Event Scale (INES) is a scale that includes 
eight levels and assesses the severity of events at nuclear facilities. In the case of a 
nuclear accident, the level of radiation hazard for the environment and the people 
depends on the quantity and principle radionuclides released into the environment, the 
distance of the populated areas from the source of radioactive fallout, the type of 
buildings, meteorological conditions at the time of accident etc. The international 
community have agreed on several basic principles to mitigate the effects: protective 
actions for early or urgent response, including sheltering, evacuation and prophylactic 
use of iodine; and protective actions for later phases of response, including temporary 
relocation, permanent resettlement and control of water and food. 

Poluarea radioactiv  a mediului a ap rut în 1945, odat  cu detonarea celei 
dintâi bombe atomice experimentale („Gross Type”, Nevada, SUA), urmat  de 
exploziile „operative” ale bombelor de la Hiroshima i Nagasaki. Este vorba, fire te, de 
poluarea radioactiv  provocat  de om, c ci cea natural  exist  dintotodeauna, dar este 
limitat  la areale restrânse, bogate în z c minte de substan e radioactive. Nu putem 
considera îns  c  exploziile men ionate au fost accidente, cum n-au fost i nu sunt 
accidente sutele de explozii experimentale destinate perfec ion rii armelor nucleare, care 
au eliberat în atmosfer  energii totalizând echivalentul a zeci de mii de bombe atomice de 
puterea celei de la Hiroshima.  
 Dezvoltarea cunoa terii în fizica nuclear i a tehnologiei utiliz rii energiei 
rezultate în urma proceselor de fisiune, a condus la apari ia unui num r din ce în ce 
mai mare de centrale electro-nucleare i de reactoare în zeci de state ale lumii. 
Acestora li se adaug  numeroase instala ii care utilizeaz  materiale radioactive în 
numeroase domenii de activitate, dar mai ales submarinele, navele de suprafa ,
rachetele i sateli ii cu propulsie nuclear . i întrucât nevoia de combustibili 
nucleari a crescut continuu, au fost extinse i dezvoltate exploat rile de uraniu, 
capacit ile de procesare i îmbog ire a acestuia, precum i întreprinderile de 
tratare a de eurilor radioactive. 
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 Este suficient s  men ion m c  la sfâr itul anului 1998, func ionau în lume 434 
reactoare nucleare cu o putere instalat  total  de 348 891 MWe, care produceau 
2291,41 TWh energie electric , adic  aproximativ 16% din întreaga cantitate de 
electricitate produs  pe glob. Procentul de 16% p rea modest, dar cantitatea de energie 
pe care o reprezint , este superioar  celei produse de toate centralele electrice ale lumii 
în anul 1958 (1 912 TWh). La aceea i dat  (31 decembrie 1998), alte 36 de reactoare 
cu o putere instalat  total  de 27 536 MWe se aflau în construc ie. În fruntea 
clasamentului realizat pe criteriul num rului de reactoare nucleare în func iune, se 
num r  SUA cu 110, Fran a cu 57, Japonia cu 53, Marea Britanie cu 35, Federa ia
Rus  cu 29, Canada cu 21, Germania cu 20, Ucraina cu 16, Suedia cu 12, Republica 
Coreea cu 11 i India cu 10.  
 Din ra iuni economice, num rul centralelor nucleare destinate producerii 
energiei electrice va continua s  creasc i în viitorul apropiat. Aceast  tendin  este 
atestat i de faptul c  la finele secolului al XX-lea, 36 de reactoare nucleare comerciale 
se aflau în proiect. Concomitent, activit ile nucleare civile se extind în tot mai multe 
state i domenii, iar proliferarea armelor atomice nu pare a fi în întregime sub control.  

Desigur, num rul absolut al accidentelor nucleare depinde, în bun  m sur ,
i de al i factori precum nivelul tehnologic atins în domeniu, preg tirea resursei 

umane i experien a (general i individual ) acumulat  în exploatarea instala iilor
respective. Sub acest din urm  aspect, exist  chiar i un indicator cuantificabil 
numit experien a total  în exploatare exprimat în ani i luni de exploatare-reactor. 
Astfel, la sfâr itul anului 1998, se acumulase la scar  mondial  o experien  total
de 9 012 ani-reactor (în aceasta incluzându-se numai reactoarele nucleare civile). 
Pe ri, primele locuri reveneau, la data respectiv , Statelor Unite ale Americii cu 
2351 de ani i 8 luni; Marii Britanii, cu 1 168 ani i 4 luni; Fran ei, cu 1 052 ani 1 
lun ; Japoniei, cu 863 ani i 5 luni; Federa iei Ruse, cu 613 ani i 6 luni; 
Germaniei, cu 570 ani i 7 luni; Canadei, cu 405 ani i 2 luni; Suediei, cu 255 ani i
2 luni; Ucrainei, cu 222 ani i 1 lun  etc. Informa iile privind tehnologiile sigure la 
care s-a ajuns, aprecierile întotdeauna pozitive cu privire la calificarea resursei 
umane din domeniul activit ilor nucleare i num rul mare de ani de experien
acumulat  ar trebui s  induc  în rândul popula iei un sentiment real de securitate 
din punctul de vedere în discu ie. În realitate, lucrurile nu stau chiar a a. tim c
singura cale de a reduce la zero accidentele nucleare este abandonarea tuturor 
activit ilor nucleare. Dar tim, de asemenea, c  acest lucru este imposibil, cel 
pu in pentru un viitor previzibil. i accept m resemna i aser iunea devenit  cli eu,
conform c reia, pierderile (inclusiv de vie i omene ti) generate de accidentele 
nucleare (ca i de atâtea alte categorii de accidente care deterioreaz  calitatea 
mediului) reprezint  un pre  pe care trebuie s -l pl tim pentru prosperitatea noastr .
 Conform statisticilor realizate de Agen ia Interna ional  pentru Energie 
Atomic  (IAEA), din 1945 pân  în 1999 au avut loc în lume 136 de accidente nucleare 
majore. Dintre acestea, 48 s-au înregistrat în SUA; 16 în fosta URSS ( i 1 în Federa ia
Rus ); 9 în China; 6 în Marea Britanie; 5 în Germania ( i 2 în fosta RDG); 2 în Fran a
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i 2 în India. În linii mari, cifrele prezentate confirm  rela ia direct propor ional  între 
num rul reactoarelor i num rul accidentelor nucleare. Cu trei excep ii încurajatoare: 
Fran a, care se situeaz  pe locul 2 dup  num rul de reactoare în func iune (57) a 
înregistrat doar 2 accidente majore; Japonia, situat  pe locul 3 (cu 53 de reactoare) a 
înregistrat doar 1 accident major, iar Canada, situat  pe locul 6 (cu 21 de reactoare) nu 
a cunoscut nici un accident nuclear major. Excep iile men ionate par s  ateste c
tehnologia performant i preg tirea superioar  a resursei umane pot conduce la 
diminuarea consistent  a riscului accidentelor în domeniu. Dar nici tehnologia nuclear
utilizat  în SUA, Marea Britanie i Germania nu este mai pu in performant . i totu i, 
num rul accidentelor majore este relativ mare. 
 O analiz  succint  a evolu iei num rului de accidente majore în timp poate 
sugera unele explica ii. Astfel, în primii 15 ani (1945-1959) ai perioadei de referin
(1945-1999), au avut loc doar 9 accidente nucleare majore, dintre care 5 în SUA, i
câte unul în fosta URSS, Australia, Iugoslavia i Africa de Sud. Num rul mic se 
explic , desigur, prin faptul c  nici reactoarele în func iune nu erau prea multe. 
 În urm torii 10 ani (1950-1960), num rul accidentelor nucleare majore a crescut 
rapid la 46, adic  cu peste 500% (iar dac  avem în vedere c  prima etap  a fost de 15 ani, 
cu peste 750%). Aceast  situa ie este consecin a direct  a cre terii num rului de reactoare 
intrate în func iune. i în aceast  etap , SUA se situeaz  pe primul loc, atât în privin a
num rului de reactoare nou construite, cât i în cea a num rului de accidente nucleare 
majore: 23 (adic  50% din totalul de 46). Ele sunt urmate de fosta URSS, cu 9 accidente 
majore, Marea Britanie cu 3, China cu 2, Fran a cu 2, Germania cu 2 etc. 
 Etapa 1970-1979, are acelea i caracteristici ca i cea precedent , în sensul c
num rul absolut al accidentelor nucleare majore r mâne ridicat: 44. Totu i, dac  lu m
în considerare c  num rul reactoarelor nou construite a fost, de asemenea mare, putem 
conchide c  procentual, s-a înregistrat o sc dere substan ial  a accidentelor nucleare 
majore. În fruntea ierarhiei r mân SUA cu18 accidente, urmate de fosta URSS cu 6, 
Marea Britanie cu 4, Germania cu 3, .a.m.d. 

În etapa 1980-1990, tendin a de sc dere a frecven ei accidentelor nucleare 
majore este semnificativ  atât în cifre absolute (24), cât i în procente (num rul total al 
reactoarelor în func iune continuând s  creasc  chiar dac  într-un ritm mai lent). De 
aceast  dat , cele mai multe accidente s-au produs în China (6), urmat  de Brazilia (3), 
fosta URSS (2) i SUA (2). Etapa respectiv  este marcat  îns , de amploarea i
tragismul f r  precedent înregistrate de accidentul nuclear care a avut loc în aprilie 
1986, la Cernobâl, în Ucraina (la data respectiv , parte a URSS). Ultimul deceniu 
analizat (1990-1999) cunoa te numai 13 accidente majore, reparti ia lor fiind atât 
de uniform , încât nu se pot stabili rela ii direct propor ionale cu principalii factori 
de influen  men iona i anterior.
 Desigur, toate aceste accidente nucleare majore, ca de altfel i accidentele 
de mai mic  amploare, au consecin e negative imediate i pe termen mediu i lung 
asupra mediului i, în primul rând, asupra s n t ii oamenilor. Con tiin a public
din întreaga lume asociaz  invariabil evenimentele care produc poluarea 
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radioactiv  cu terifiantele bombe atomice lansate în 1945 asupra ora elor japoneze 
Hiroshima i Nagasaki, precum i cu catastrofala explozie din 1986, a reactorului 
nr. 4 al centralei nuclearo-electrice de la Cernobâl. Drept consecin , ea este extrem 
de sensibil i de b nuitoare ori de câte ori au loc accidente nucleare de orice fel.  
 În scopul inform rii rapide, exacte i coerente a publicului cu privire la m sura
în care evenimentele semnalate în diferite instala ii nucleare pot afecta siguran a
exploat rii, un grup de exper i, reuni i în 1989 de c tre Agen ia Interna ional  pentru 
Energie Atomic  (AIEA) i Agen ia pentru Energie Nuclear  (AEN), a conceput Scara 
Interna ional  a Evenimentelor Nucleare (INES) folosindu-se atât de înv mintele trase 
din utilizarea unor astfel de sc ri în Fran a i Japonia, cât i de cercet rile pe aceast  tem
întreprinse în diferite alte ri. Încadrând evenimentele nucleare într-o ierarhizare 
corect , scara men ionat  mai sus (Fig. 1) faciliteaz  comunicarea i în elegerea 
reciproc  între speciali ti în domeniu, mediile de informare i marele public. În 
prezent, 60 de ri folosesc în condi ii foarte bune Scara Interna ional  a 
Evenimentelor Nucleare, utilizând în acest scop, o re ea de comunica ii format
din 60 de re ele na ionale i coordonat  de Serviciul de Informare INES. În 
fiecare dintre statele membre s-a constituit o structur  adecvat  care clasific
rapid toate evenimentele conform metodologiei i formularelor INES, ceea ce 
permite comunicarea rapid , când evenimentele trebuie semnalate în exterior. 
Difuzarea c tre exterior a formularelor întocmite de speciali tii care alc tuiesc 
structurile men ionate anterior, se face în situa iile când evenimentele înregistrate 
sunt importante din punctul de vedere al siguran ei în exploatare (începând de la 
nivelul 2 al Sc rii), precum i în func ie de interesul pe care îl suscit  în opinia 
public  (nivelul 1 sau sub).  

7         Accident major 
6         Accident grav  
5  Accident care antreneaz

ACCIDENT                riscuri în afara incintei 
4 Accident care nu antreneaz

         riscuri importante în afara incintei 
3 Incident grav 

INCIDENT     2                 Incident 
1                Anomalie 

ECART       0     Lipsit de importan  din punct de vedere al siguran ei

Fig. 1. Scara Interna ional  a Evenimentelor Nucleare (INES) 

 Scara Interna ional  a Evenimentelor Nucleare (Tabelul nr.1) este structurat  pe 
apte niveluri, evenimentele corespunz toare nivelurilor superioare (7-4) fiind calificate 

drept accidente, iar cele corespunz toare nivelurilor inferioare (3-1) sunt numite incidente.
Sub scar , la nivelul 0, denumit ecart, sunt grupate evenimentele care nu prezint  nici o 
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importan  din punctul de vedere al siguran ei exploat rii, iar sub aceasta din urm , sunt 
plasate evenimentele din afara Sc rii, adic  acelea care nu au nici o leg tur  cu siguran a
exploat rii. Clasificarea se realizeaz  în func ie de trei criterii legate de siguran a
exploat rii: incidente în afara perimetrului; incidente asupra perimetrului; degradarea 
protec iei în adâncime. 

A doua coloan  a matricei include evenimentele care provoac  scurgeri de radia ii
sau de materiale radioactive în afara perimetrului instala iei nucleare respective, afectând 
direct publicul.  
 Coloana a treia a matricei se refer  la evenimentele cu incidente asupra interiorului 
instala iilor nucleare i num r  patru trepte de gravitate a consecin elor. Cea mai de jos, 
corespunde nivelului 2 al Sc rii i se caracterizeaz  prin contaminare important /
supraexpunere a unui lucr tor, iar cea mai de sus corespunde nivelului 5 i se define te prin 
deterior ri grave ale miezului reactorului sau ale barierelor radiologice. Fire te, toate 
instala iile nucleare sunt proiectate astfel încât barierele succesive s  împiedice orice inciden
major , atât în interiorul, cât i în exteriorul perimetrului acestora. Evenimentele care 
provoac  incidente notabile în interiorul i exteriorul instala iilor nucleare apar numai când 
toate barierele sunt sl bite. Dimpotriv , corectitudinea proiect rii, execut rii i func ion rii lor, 
asigur  protec ia în adâncime. 
 A patra coloan  a matricei se refer  la incidentele din instala iile nucleare sau la cele 
survenite în timpul transport rii materialelor radioactive în cursul c rora au loc degrad ri ale 
protec iei în profunzime. Acestea corespund nivelurilor 1, 2 i 3 ale Sc rii. 
 Schema structurii de baz  a Sc rii Interna ionale a Evenimentelor Nucleare 
(Tabelul nr.1) eviden iaz  faptul c  un eveniment care are caracteristici corespunzând 
mai multor criterii, se clasific  întotdeauna la un nivel mai înalt decât  cere fiecare dintre 
criteriile respective luate în parte. Dimpotriv , un eveniment care nu atinge pragul 
niciunuia dintre cele trei criterii, se clasific  întotdeauna sub Scar , adic  la nivel 0. 
Oricât de bun  ar p rea, la prima vedere, scara prezentat  mai sus, nu este f r  cusur. 
C ci, de i a fost conceput  pentru clasificarea rapid  a evenimentelor nucleare, în unele 
cazuri, timpul necesar în elegerii i clasific rii acestora este relativ îndelungat, motiv 
pentru care se impune elaborarea i comunicarea unei clasific ri provizorii ce poate fi 
apoi, confirmat  sau infirmat , în func ie de noile informa ii ob inute cu privire la 
evenimentul respectiv. Întrucât nu constituie o parte integrant  a dispozitivului oficial 
pentru cazurile de urgen , existent în fiecare ar , Scara nu înlocuie te criteriile deja 
adoptate la nivel na ional i interna ional în vederea analizei i notific rii evenimentelor 
nucleare. De i conceput , în inten ia autorilor, pentru clasificarea tuturor evenimentelor 
nucleare posibile, scara nu poate fi utilizat  decât par ial, în cazul reactoarelor de 
cercetare, instala iilor de tratare a combustibililor nucleari neiradia i, depozitelor de 
de euri etc, care n-au cum s  polueze mediul înconjur tor cu emisii masive de particule 
radioactive. În consecin , nivelurile superioare r mân inaplicabile. 

În aceea i ordine de idei, accidentele de munc  sau alte evenimente care n-au 
leg tur  cu activit ile nucleare sau radiologice (incendiile, de exemplu) nu sunt clasificate, 
fiind calificate drept evenimente în afara Sc rii. Scara nu constituie o baz  foarte bun
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pentru alegerea evenimentelor din care s  se trag  înv mintele cele mai pre ioase, c ci 
foarte adesea, evenimentele minore pot oferi lec ii importante cu privire la exploatarea 
optim  a instala iilor. De asemenea, este contraindicat  folosirea Sc rii pentru compararea 
performan elor diferitelor state în materie de siguran . Aceasta deoarece, clasificarea 
evenimentelor la frontiera dintre nivelurile 0 i 1 este extrem de dificil  din cauza 
diversit ii mari a dispozitivelor adoptate de diferite ri în leg tur  cu evenimentele care 
trebuie aduse la cuno tin a publicului. De i sunt în bun  m sur  comparabile între ele, 
criteriile de siguran  nuclear  variaz  de la o ar  la alta. Scara Interna ional  a 
Evenimentelor Nucleare a avut în vedere aceste diferen e, încercând s  reprezinte un 
instrument universal de ierahizare în domeniu.  

Tabel nr. 1. Structura de baz  a Sc rii Interna ionale a Evenimentelor Nucleare (INES) 

Criterii sau caracteristici legate de siguran
Inciden e în afara 
incintei Inciden e în incint Sl birea protec iei în 

adâncime 

7 Accident major 
Emisii majore-efecte 
ample asupra s n t ii
i mediului 

6 Accident grav 

Emisii importante 
care impun aplicarea 
integral  a contra-
m surilor prev zute 

5
Accident care 
antreneaz  riscuri 
în afara incintei 

Emisii limitate care 
impun aplicarea 
par ial  a 
contram surilor 
prev zute 

Deteriorarea grav  a 
miezului reactorului/ 
barierelor radiologice 

4
Accident care nu 
antreneaz  riscuri 
în afara incintei 

Emisii minore-
expunere public  în 
limitele autorizate 

Deteriorarea important  a 
miezului 
reactorului/barierelor  
radiologice 
/expunerea letal  a unui 
lucr tor

3 Incident grav 

Emisii foarte slabe-
expunere public
reprezentând o 
frac iune din limitele 
autorizate 

Contaminare grav /efecte 
acute asupra s n t ii 
unui lucr tor 

Accident apropiat de 
pierderea barierelor 

2 Incident 
Contaminare important /
supraexpunerea unui 
lucr tor

Incident datorat 
sl birii dispozitivelor 
de siguran

1 Anomalie
Anomalie/Abatere de 
la regimul de 
func ionare autorizat 

0 Ecart Nici o importan  din punctul de vedere al siguran ei 
Evenimente în afara 
sc rii Nici o relevan  din punctul de vedere al siguran ei 
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 Pentru exemplificare prezent m mai jos câteva evenimente clasificate conform 
Sc rii Interna ionale a Evenimentelor Nucleare, începând cu cel mai grav petrecut 
vreodat  în lume. Explozia, la 26 aprilie 1986, a reactorului nr. 4 al centralei nuclearo-
electrice de la Cernobâl, Ucraina, a determinat emisii masive i îndelungate de 
substan e radioactive. Între acestea, iodul-131, ai c rui izotopi au o perioad  de 
înjum t ire de numai 8 zile, a fost echivalent, în expresie radiologic , cu câteva zeci 
de mii de terrabecquereli. La rândul lor, nuclizii de Cesiu-137, cu perioada de 
înjum t ire de 30 de ani, au contaminat, pe termen lung, suprafe e relativ mari chiar 
din regiuni îndep rtate ale Europei, precum Scandinavia, Islanda, Alpi sau Peloponez. 
Imediat dup  accident, 300 de membri ai personalului centralei au fost spitaliza i din 
cauza iradierilor i arsurilor. Circa 135 000 de oameni au fost evacua i, doza colectiv
de radioactivitate exterioar  fiind estimat  la 1,6 x 104 sievert/persoan . Zece ani mai 
târziu, în 1996, 238 de persoane expuse profesional erau diagnosticate ca având 
sindromul de radia ie, iar 28 de persoane î i pierduser  deja via a. Desigur, num rul
exact al persoanelor care i-au pierdut i î i vor pierde via a sub influen a indirect  a 
accidentului nuclear de la Cernobâl, nu va fi cunoscut niciodat . Dar cre terea brusc i
deosebit de accentuat  a inciden ei cancerului chiar i în rile vecine cu Ucraina (este 
i cazul României), nu poate fi cu totul str in  de accidentul respectiv. Influen a nefast

pe care acesta continu  s-o exercite este greu contestabil  dac  avem în vedere c , pe 
termen lung, doza colectiv  de radioactivitate la care este expus  popula ia a fost 
estimat  pesimist la 2 x 106 sievert/persoan , iar realist, la 2 x 105 sievert/persoan .
Accidentul de la Cernobâl este un caz tipic de eveniment de gradul/nivelul 7 pe Scara 
Interna ional  A Evenimentelor Nucleare. 
 Accidentul produs în 1957 la uzina de retratare a reziduurilor nucleare de 
la Kystym (fosta URSS) a determinat importante emisii de substan e radioactive în 
afara perimetrului unit ii, f când necesar  evacuarea popula iei în scopul limit rii
consecin elor nefaste asupra s n t ii publice. El a fost clasificat ca eveniment 
nuclear de gradul/nivelul 6. 
 Accidentul produs în 1957 la reactorul cu grafit ( i r cire cu ap ) de la 
Windscale (ast zi Sellafield), Marea Britanie, a provocat scurgerea în exterior a 
unor produse radioactive de fisiune. Conform criteriilor INES, el corespunde 
gradului/nivelului 5 de gravitate.  
 Accidentul petrecut în 1979 la centrala american  Three Mile Island, a 
avariat grav miezul reactorului, dar emisiile radioactive au fost foarte limitate. 
Incidentele asupra interiorului centralei au determinat totu i, clasificarea lui ca 
eveniment de gradul/nivelul 5. 
 Accidentul înregistrat în 1973 la uzina de retratare a de eurilor radioactive, 
de la Windscale (ast zi Sellafield), Marea Britanie, a provocat, în urma unei reac ii 
exotermice, emisii de substan e radioactive în zona de servici a unit ii. Inciden a
redus  numai la perimetrul interior a permis clasificarea lui ca eveniment de 
gradul/nivelul 4. 
 Accidentul care a avut loc în 1989, la centrala nuclearo-electric  de la 
Vandellos, Spania, nu a produs scurgeri exterioare de radioactivitate, nu a contaminat 
perimetrul interior i nici nu a avariat miezul reactorului. Cu toate acestea, deteriorarea 
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sistemului de siguran  al centralei, cauzat  de un incendiu, a sl bit sensibil protec ia în 
adâncime. Aceast  din urm  consecin  permite încadrarea evenimentului respectiv, în 
categoria incidentelor grave, care corespund gradului/nivelului 3 al Sc rii.
 Consecin ele accidentelor nucleare asupra mediului sunt foarte diverse i se 
exercit  asupra tuturor componentelor acestuia. Evident, contaminarea mediului se 
r sfrânge asupra omului, chiar i atunci când acesta nu a fost expus direct unor doze 
importante de radioactivitate, pe de o parte, din cauza caracterului ei cumulativ, iar pe 
de alta, pentru c  el, omul, se afl  la extremitatea superioar  a lan ului trofic. Întrucât 
efectele asupra s n t ii umane constituie problema cea mai important , adoptarea unor 
m suri rapide i eficiente pentru limtarea acestora se impune în cazul evenimentelor 
nucleare, ca în cazul oric ror evenimente de poluare a mediului, de altfel. M surile de 
interven ie se diferen iaz  în func ie de etapa în care se adopt .

Ac iunile de protec ie urgente se întreprind cât mai rapid posibil, întrucât 
orice întârziere permite m rirea dozei de radioactivitate la care este expus  popula ia.
Ele sunt dificile din cauz  c  informa iile disponibile sunt, de regul , limitate i incerte. 
Din aceast  categorie fac parte: ad postirea, evacuarea i administrarea iodului stabil. 
Ad postirea presupune r mânerea oamenilor în interiorul cl dirilor, închiderea u ilor, 
ferestrelor i sistemelor de ventila ie pentru o cât mai eficient  diminuare a inhal rii de 
particule radioactive din exterior. Ea se justific  la doze mici de radioactivitate, 
devenind din ce în ce mai pu in util  pe m sura trecerii timpului. Nivelul generic de 
radioactivitate de la care se adopt  m sura ad postirii este de 10 mSv, aceasta putând 
dura maxim 2 zile. Evacuarea se refer  la deplasarea popula iei în alte loca ii, pentru o 
perioad  limitat  de timp. M sura se adopt  când doza de radioactivitate nu mai poate 
fi evitat  prin ad postire, nivelul generic de interven ie fiind de 50 mSv (aceast
valoare fiind calculat  pe baza perioadei maxime de evacuare, care este de 7 zile). 
Administrarea profilactic  a iodului neradioactiv stabil se realizeaz  în scopul de a se 
bloca asimilarea, de c tre glanda tiroid , a iodului radioactiv. Nivelul generic de 
radioactivitate pentru profilaxia cu iod este de 10 mGy. 

Ac iunile de protec ie târzii includ, la rândul lor, trei tipuri de m suri.
Relocalizarea temporar const  în dislocarea organizat  a popula iei pentru o perioad
mai lung  (câteva luni) în scopul evit rii radioactivit ii prea mari a solului, apei i
alimentelor. Nivelul generic de interven ie este de 30 mSv/lun , iar cel de încetare a 
ac iunii este sub 10 mSv/lun . Dac  acest din urm  nivel nu este atins în timp de 1-2 
ani, relocalizarea se permanentizeaz . Str mutarea permanent reprezint  dislocarea 
definitiv  a popula iei din regiunea contaminat , nivelul generic de interven ie fiind de 
1 Sv/via  sau de peste 10 mSv/lun , cu o persisten  dep ind 1-2 ani. Controlul apei 
i alimentelor se refer  la evitarea consum rii cantit ilor cu radioactivitate d un toare. 

Atitudinea difer  îns , în func ie de: existen a resurselor alternative; insuficien a
resurselor alternative i probabilitatea procur rii acestora prin comer  interna ional.  
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