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Omul modern, al societãþii dezvoltate luptã pentru satisfacerea cerinþelor din ce în ce mai numeroase, în
vederea asigurãrii unui trai comod ºi decent. Pentru atingerea acestui scop apeleazã la diverse mijloace, care
deseori, în mod paradoxal îl îndepãrteazã de la scopul vizat.  

Toatã lumea ar dori sã trãiascã într-un mediu sãnãtos ºi în acelaºi timp sã beneficieze de produsele ºi serviciile
technologiei moderne. De multe ori însã nu conºtientizeazã cã acest mod de viaþã poate afecta grav mediul.
Cãci ar dori sã respire aer curat ºi sã consume apã curatã ºi cei care - trãind doar pentru ziua de azi - nu se 
gândesc la viitorul Planetei Albastre.

ªi nu întotdeauna este vorba de rea voinþã sau de nepãsare, de foarte multe ori cauzele sunt reprezentate de
cunoºtinþele insuficiente sau de interpretarea greºitã a informaþiilor incomplete. Oricare ar fi cauza, problema
de fond este aceeaºi: starea mediului se agraveazã în mod alarmant, se amplificã dispariþia habitatelor
naturale, resursele naturale sunt din ce în ce mai puþine, accentuându-se pe zi ce trece poluarea, acest lucru
petrecându-se la o scarã din ce în ce mai largã.

Protejarea mediului ambiant este datoria noastrã, a tuturor, fapt ce se poate realiza prin educaþie,
conºtientizând problemele de mediu. Rezultatul acesteia este crearea unei viziuni generale, care sã se reflecte
în activitãþile vieþii cotidiene.

La baza tuturor activitãþilor stã energia, care se gãseºte în diferite forme în naturã. Pentru satisfacerea
necesarului de energie din ce în ce mai crescut al omenirii, este nevoie de producerea unor cantitãþi uriaºe de
energie, de transformarea acestuia în forme utilizabile.

În acest scop se consumã tot mai multã materie primã, se efectueazã intervenþii ºi transformãri la scarã largã -
construirea unui baraj de mari dimensiuni, crearea unei centrale atomice, etc - ce afecteazã grav mediul
natural, punând în pericol, direct sau în mod indirect, viaþa ºi sãnãtatea noastrã.

Scopul prezentei cãrþi este aceea de a ne familiariza cu conceptul economisirii energiei, de a introduce în
activitãþile noastre cotidiene ºi de a forma un mod de viaþã mai natural.

Lucrarea se adreseazã în primul rând profesorilor, care se angajeazã sã conºtientizeze problemele de mediu
în rândul elevilor, în vederea formãrii ºi modelãrii concepþiei publice.

La aceastã carte este ataºat ºi un caiet de lucru, care ajutã la consolidarea cunoºtinþelor prezentate, la
stimularea iniþiativei ºi independenþei în activitãþi ...

Conþinutul acestui material, realizat de Directoratul Uniunii Europene pentru Integrare a Institutului de
Gospodãrire a Mediului din Ungaria a fost adaptat la situaþia din þara noastrã de cãtre echipa Asociaþiei
Rhododendron.

PREFAÞÃ
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Þãrile cu industrie dezvoltatã depun eforturi serioase, pentru a aduce în consonanþã consumul de energie al
populaþiei cu obiectivele politicii energetice. Nu numai prin preþuri influenþeazã obiceiurile - existã birouri de
informare, publicaþii, presa cotidianã, diverse programe, subvenþii de stat ºi scutiri de taxe care stau la
dispoziþia cetãþeanului.

Pentru ca cerinþele noastre cotidiene sã fie satisfãcute cu costuri minime, fãrã afectarea însemnatã a mediului
ºi a sãnãtãþii, trebuie sã fim bine informaþi privind problemele de fond al energeticii. Aparent omul modern are
la dispoziþie o gamã largã de posibilitãþi, în realitate însã este aservit diferitelor grupuri de interese.

În þara noastrã, economia aflatã în tranziþie oferã locuitorilor posibilitãþi restrînse de miºcare. Degeaba se
concentreazã o parte a populaþiei asupra utilizãrii resurselor naturale, economiseºte, polueazã mai puþin, dacã
piaþa nu îi sprijinã cu oferte corespunzãtoare, iar furnizorii - aflaþi deseori în situaþie de monopol - au alte
interese. 

De multe ori ne izbim de obstacole financiare, când vrem sã procurãm instalaþii reglabile, aparate noi,
ecologice - nu le putem cumpãra deoarece sunt foarte scumpe, iar perioda de amortizare a preþului este mare.
Astfel vom folosi în continuare pe cele existente, risipitoare de energie. Situaþia este similarã ºi în ºcoli, nu numai
în gospodãriile proprii.

Aceste probleme se vor soluþiona doar în momentul în care la luarea deciziei considerentele economice,
sociale ºi ecologice vor fi luate în seamã în egalã mãsurã. Pentru aceasta cetãþenii trebuie sã fie bine informaþi
ºi conºtienþi de posibilitatea de a se implica în formarea propriului destin. Ei trebuie sã înþeleagã, cã este dreptul
lor sã participe la luarea deciziilor.

Creºterea nivelului de trai cât ºi integrarea în Uniunea Europeanã se poate realiza doar cu ajutorul unei
societãþi civile bine dezvoltate ºi informate. 

INTRODUCERE



ªtiai cã?

- În Danemarca bãuturile nu sunt ambalate în flacoane de unicã folosinþã. Toate flacoanele sunt
identice, astfel la reutilizare se schimbã doar eticheta, dacã se îmbuteliazã alt tip de bãuturã.

- În zonele urbane cantitãþile deºeurilor de hârtie ºi de plastic cresc în special iarna. Acolo unde deºeurile se
colecteazã selectiv, se ard doar materialele care nu se pot recicla. Astfel prin cãldura rezultatã se poate obþine
pe de o parte, energie, iar pe de altã parte, depozitele de deºeuri nu sunt supra încãrcate.
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CONSUMUL DE FIECARE ZI

- CUMPÃRÃTURILE -

CAPITOLUL I

În societatea actualã de consum, cumpãrãturile joacã un rol deosebit. Cu cât cumpãrãm mai mult, cu atât avem
nevoie de mai multe afaceri, locuri de muncã - spun mulþi politicieni, oameni de afaceri, economiºti. Consumul
este motorul economiei. Iar pentru a menþine procesele, este nevoie de mai multã publicitate, de a trezi dorinþa
oamenilor de a cumpãra. Teoria de creºtere infinitã este însã greºitã, deoarece resursele naturale sunt finite,
cum e ºi capacitatea Pãmântului de a susþine poluarea cauzatã de producþia în creºtere.

La ce sã fii atent la cumpãrãturi?

- Depinde ºi de tine, câte produse inutile, poluante, nesãnãtoase se fabricã. Cumpãrând anumite produse ºi
lãsând pe raft altele, ai o anumitã influenþã asupra comercianþilor ºi a producãtorilor. Nu se fabricã produse,
pentru care nu existã cerinþã în rândul consumatorilor.

- Atenþie la ambalaje! Nu cumpãra produse împachetate în ambalaje nereutilizabile! 
În societatea vest europeanã existã legi din ce în ce mai severe referitoare la ambalaje. În
locul ambalajelor combinate, bãuturile sunt îmbuteliate în sticle, iar cutiile de aluminiu se pot
vinde (prin reciclarea aluminiului se obþine o economisire de energie de 90%). Toate acestea
sunt în avantajul consumatorului, deoarece nu trebuie sã plãteascã pentru
ambalajele scumpe, contribuind astfel ºi la ocrotirea mediului.

- Cumpãrã alimente simple, naturale! Rafturile sunt pline cu produse extrafine,
care se pot pãstra mai multe luni. Gândeºte-te ce cantitate de coloranþi,
arome, conservanþi, stabilizatori ºi acid citric conþin aceste produse extradulci
sau prea sãrate.



SFATURI 

PENTRU GÃTIT
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- În þãrile dezvoltate la menþinerea unei bune sãnãtãþii contribuie în procent de 40% alimentaþia sãnãtoasã. 
În proporþie de 20% contribuie predispoziþia geneticã, 20% mediul ºi numai în 10% asistenþa medicalã.
- Cercetãtorul german Stephanie Böge a calculat cantitatea de energie folositã pentru producerea unui iaurt
de fructe de 150 grame, pânã când ajunge pe raftul unui supermarket sud-german. Pentru a produce iaurtul
cu un conþinut caloric de 450 kJ (107 kcal) este nevoie de 2 200 kJ energie. Materiile prime ºi ambalajele
cãlãtoresc 7 857 kilometri: laptele ºi zahãrul se cumpãrã din fabricile din zonã, cãpºunii se aduc din Polonia,
culturile lactice, capacul de aluminiu ºi paharul din plastic provin din alte pãrþi ale Germaniei.

Situaþia este chiar mai bizarã în cazul peºtilor sau a produselor de carmangerie. La peºtii marini pescuitul,
transportul ºi refrigerarea necesitã de 250 de ori mai multã energie, decât este conþinutul produsului. Pentru a
obþine ºuncã de Parma, porcul german este hrãnit cu fãinã de manioca din Thailanda ºi cu soia brazilianã,
carnea se duce în Italia, la un depozit special, unde se þine câteva luni, iar dupã ce se feliazã ºi se ambaleazã
cu grijã, se întoarce în magazinele din Germania. 

- Sucul pur de portocale face un drum de 12 000 de kilometri din Brazilia. Pentru a obþine
un pahar de suc, se folosesc 22 litri de apã la producþie ºi foarte multã energie în cursul
spãlãrii, filtrãrii, densificãrii, relichefierii, ambalãrii.
- Starea de stand-by a aparatelor electronice într-o þarã dezvoltatã, consumã chiar producþia
de energie a unei centrale medii. Foarte multe inovaþii tehnice apar pe piaþã, care ia în considerare doar
efectivitatea soluþiei, nu ºi preþul real pe care-l plãtim pentru viaþa comodã.

Problemã:

Alcãtuiþi o listã de cumpãrãturi care sã ia în considerare sãnãtatea ºi consumul de energie ºi o altã listã ... "la
modã". Comparaþi facturile. Ce produse pot fi excluse din coº ºi de ce? Ce cantitate de deºeuri se produce
dupã fiecare? 
Dacã existã chioºc alimentar pe teritoriul ºcolii verificaþi dacã se preocupã ºi de protecþia mediului, în
funcþionarea de ziu cu zifuncþioneazã protejând mediul? Voi cum aþi proceda, ce aþi schimba?

Alimentele consumate sunt rãspunzãtoare în proporþie de 40% de starea noastrã de sãnãtate. Din fericire,
alimentele sãnãtoase sunt gustoase, dacã le preparãm corespunzãtor. Având în vedere, cã revistele pentru
femei, emisiunile TV ºi radio, diversele cãrþi de bucate prezintã multe reþete, noi dãm numai câteva sfaturi ºi
analizãm câteva aspecte. 
- Sã cumpãrãm produse autohtone. Conform multor nutriþioniºti, pentru multe persoane este chiar dãunãtor
consumul alimentelor exotice, importate din zone ce se aflã la multe mii de kilometri. Dacã existã cerere, se
asigurã atât traiul populaþie rurale cât ºi tot mai puþine persoane devin ºomeri.
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- Sã consumãm cât mai multe alimente de sezon, sau alimente
conservate tradiþional (în saramurã, uscate, afumate). Condiþiile
pedologice ºi climatice din România sunt favorabile culturii de legume
ºi fructe. Începând din mai pânã în octombrie putem cumpãra ºi recolta
(frunze de pãpãdie, ciuperci) legume proaspete. În perioada rece ne
putem asigura necesarul de vitamine din alimente uscate, din murãturi.
- Sã fierbem alimentele pentru mai puþinã vreme. Este eficient nu numai
din punct de vedere energetic, dar ºi efectul asupra sãnãtãþii este mai
bun. La prepararea cãrnii trebuie avute în vedere nu numai igiena, dar
ºi tratamentul termic.
- Sã ne asigurãm de curãþenie în timpul preparãrii alimentelor. Dacã
preparãm gemuri din fructe sãnãtoase în condiþii de curãþenie perfectã,
acestea nu se stricã dacã nu utilizãm conservanþi ºi adãugâm puþin
zahãr ºi fierbere pentru un timp scurt.

ªtiai cã?

- Cu câþiva ani în urmã la o întreprindere din Germania toate chioºcurile ºi restaurantele au fost
reamenajate pentru spãlarea farfuriilor ºi paharelor în locul folosirii acelora de unicã folosinþã.

- Existã automate de bãuturi, care funcþioneazã nu numai cu pahare de plastic, ci ºi cu recipientul utilizatorului,
la preþ mai mic.
- La o gospodãrie germanã existã minim 20-25 aparate mici de bucãtãrie (presã de fructe, cuþit electronic,
deschizãtor de conserve, uscãtor de rufe, aparat de masaj), care teoretic înlesnesc menajul. În acelaºi timp
oamenii stau mai mult în faþa televizorului sau au un al doilea loc de muncã pentru a-ºi permite cumpãrarea a
mai multe aparate (saunã, solar, bazin) ºi a unui apartament mai mare pentru þinerea acestora.

Exerciþiu:

Colectaþi reþetele culinare tradiþionale din zona în care locuiþi!
Pregãtiþi un meniu sãnãtos pentru diverse ocazii!
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CURÃÞENIE, 

CURÃÞARE, COSMETICÃ

Cel mai eficient ºi mai ieftin mod de protecþie a mediului este prevenirea degradãrii acestuia. Dacã în menaj
nu folosim substanþe, care afecteazã grav apa, solul, aerul, deja am fãcut multe pentru mediu ºi pentru a
menþine sãnãtatea noastrã. Suntem supuºi zi ºi noapte reclamelor care ne îndeamnã sã cumpãrãm substanþe-
minune pentru curãþenie, spãlat ºi cosmeticã. Din pãcate însã, azi încã nu este obligatoriu sã se afiºeze pe
etichetã în ce mãsurã aceste materiale afecteazã apa, dacã ele se degradeazã, dacã au componente
periculoase. Noi trebuie sã cunoaºtem efectul diferitelor substanþe.

Câteva sfaturi bune:
- Sã folosim substanþe naturale (oþet, sare, bicarbonat de sodiu, zeamã de mãcriº/spanac, cearã, ulei) pentru
spãlare, pentru condiþionarea suprafeþelor.
- Sã nu creºtem cantitatea de poluanþi din apã prin aruncarea de resturi, de ulei ºi de materiale solide în
canalizare! Sã fim precauþi cu folosirea substanþelor mai ales acolo, unde nu existã sisteme de epurare a
apelor uzate!
- La cumpãrare sã încurajãmcererea ºi implicit producerea substanþelor de îngrijire hidrosolubile!
- Medicamentele, chimicalele ºi bateriile se depun în locuri special amenajate!
- Sã ne informãm la organizaþiile locale de protecþie a naturii, unde existã depozite pentru substanþe
periculoase!
- Resturile menajere care apar în urma îngrijirii grãdinii ºi a gãtitului se pot composta în capãtul grãdinii, ele nu
trebuie aruncate. Cu tratament corespunzãtor, compostarea se poate efectua ºi pe balcon, într-o ladã specialã.
- Cel mai eficient cosmetic este modul de viaþã sãnãtos. Cu miºcare, cu alimentaþie sãnãtoasã ºi cu cosmetice
naturale contribuim la prevenirea degradãrii mediului.

Exerciþiu:

Gândiþi-vã ce substanþe folosiþi la menaj! 
Descoperiþi unde puteþi duce substanþele periculoase!

Consumul zilnic de apã:

- Baia: Pentru o baie este nevoie de 150-180 litri de apã ºi pentru încãlzire de 5-6 kWh energie. Meritã?
- Duº: Pentru un duº de cinci minute e nevoie de 30-60 litri de apã ºi 1,7kWh energie. Câtã apã economisim,
dacã în loc de baie, facem un duº rapid(!)?
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- Spãlatul dinþilor, bãrbieritul: Sã nu lãsãm apa sã curgã, în timp ce ne spãlãm dinþii sau
ne bãrbierim. În trei minute economisim 20-30 litri de apã.
- Spãlatul cu maºina: Sã nu pornim maºina de spãlat pentru câteva haine. O maºinã de
spãlat consumã 50-80 litri de apã la spãlarea a 4,5 kg rufe. Sã fim atenþi la cantitatea ºi la tipul
de detergent!
- Spãlatul vaselor: La spãlarea manualã sã eliminãm prin ºtergere bucãþile mai mari de resturi,
apoi sã clãtim cu apã rece. Vasul în care se spalã se umple cu apã caldã cu detergent, în care
se vor spãla vasele, pe care le clãtim cu apã rece. Maºinile de spãlat vase consumã 60-80 litri de apã ºi 2
kWh energie. (Azi unele tipuri sunt categorisite la fel ca frigiderele, în categoriile A-C, afiºând consumul de
apã ºi energie.)
- Gãtit: Uleiul niciodatã nu se varsã în chiuvetã! Se poate colecta în flacoane goale de ulei, ºi din când în
când se poate transporta la depozitul de deºeuri periculoase. Sã nu aruncãm resturi de mâncare
ºi materiale solide în canalizare. Sã compostãm resturile organice!

Problemã:

Pregãtiþi o ladã de compostare! Ce nu se poate arunca la compost?

Curãþenia la ºcoalã

Este foarte important ca elevii sã-ºi petreacã o mare parte a zilei - perioada de învãþare - în condiþii igienice ºi
sãnãtoase. Oare în câte ºcoli este astfel? Avem douã recomandãri:

1. ªcolile sã dispunã de aparate de curãþenie moderne. La orice reclamaþie cu privire la curãþenia din ºcoli
prima motivaþie o reprezintã faptul cã persoanele angajate pentru a face curãþenie sunt prost plãtite ºi numãrul
lor este prea mic. Dar chiar dintr-o parte a salariului minim anual se pot cumpãra aspiratoare foarte eficiente
ºi alte aparate, care ar îmbunãtãþi considerabil munca lor ºi ar creºte eficienþa. Gândirea de protecþie a
mediului nu înseamnã, cã nu acceptãm nici o inovaþie tehnicã, pentru cã ar duce la un consum mai mare de
energie. Nu suntem protecþioniºti dacã spãlãm un etaj întreg cu o gãleatã de apã spunând cã astfel
economisim apa. Praf se formeazã ºi atunci când copiii nu produc deºeuri. Sã nu economisim energia în
defavoarea curãþeniei!

2. Cealaltã recomandare este, ca pe modelul curãþeniei generale de Crãciun ºi Paºti, sã se
organizeze “Zilele Curãþeniei” în ºcoli, o datã sau de douã ori pe an, la care sã participe ºi
elevii.



Secolul XX s-a considerat a fi secolul autoturismului. Autoturismul ºi telefonul 
ne-au schimbat viaþa semnificativ. Multã vreme am crezut, cã autoturismul este un fel de covor fermecat. În
scurtã vreme putem ajunge oriunde dorim, fãrã sã fim nevoiþi sã þinem cont de mersul trenurilor sau de alte
lucruri fixe. Visul american în anii '50 a fost acela al deþinerii unui autoturism mare, o casã mare (de preferinþã
cu piscinã), doi copii ºi o soþie fidelã ºi casnicã. Creºterea numãrului autoturismelor s-a înregistrat în anii '30,
când tehnologia a permis fabricarea unui numãr aproape infinit de maºini. Conform legilor societãþii de
consum, trebuie trezit interesul de a avea maºinã. Industria de automobile a devenit una dintre cele mai
puternice, care a oferit loc de muncã celor mai multe persoane în America. Combustibilul, primind subvenþii de
la stat, a fost ieftin iar cu un lobby intens s-a obþinut investiþia unor mari sume de bani în construcþia de drumuri.
Au fost ºi cazuri, când fabricile de maºini au cumpãrat societãþile de tramvaie, apoi, ca proprietari, au oprit
circulaþia tramvaiului. 
Din aceastã nebunie însã se trezeºte lumea, datoritã poluãrii tot mai grave a mediului ºi ambuteiajelor. În anii
90, populaþia SUA ºi-a dat seama, cã maºina nu îmbunãtãþeºte, ci stricã nivelul de trai. Un
studiu din 1998 demonstreazã, cã 80% din populaþie ar renunþa la maºina proprie, dacã ar
avea acces la transportul în comun ºi s-ar muta înapoi în centrul oraºelor, dacã acestea ar fi
sigure, verzi, curate (revista “American Scientist”, decembrie 2002).

Centrul Regional de Protecþie a Mediului (REC) a efectuat un studiu în Ungaria, al cãrui
rezultat relevã, cã 53% din cei intervievaþi acceptã total, iar 31% acceptã parþial afirmaþia:
"Mediul trebuie salvat pentru generaþiile care urmeazã, chiar dacã pentru asta trebuie sã
scãdem nivelul de trai."

La noi insã, automobilul este un simbol al statutului. Din epoca socialistã ne-a rãmas o reþea destul de bunã de
transport în comun, care însã nu a fost dezvoltat în ultimii ani. Astfel, maºina proprie este din ce în ce mai
popularã. 

De la an la an creºte consumul de energie în scopul transportului. În oraºele mari occidentale, 30% din energia
folositã se foloseºte pentru transport. Din aceastã cauzã nu e indiferent, ce fel de transport va fi la modã în
secolul XXI: maºina proprie, transportul în comun sau alte metode.

Un studiu aratã, cã în oraºele mari cei care folosesc maºina proprie, plãtesc doar 60% din costuri, restul fiind
plãtit de societate în locul lor. E drept, ºi transportul în comun se subvenþioneazã din banii contribuabililor, dar
subvenþia ascunsã a celor care-ºi folosesc maºina proprie este mai mare cu 30%. Existã diferenþe mari între
folosirea automobilului pe timp de noapte pe un drum cu circulaþie redusã ºi naveta de dimineaþã ºi dupã-masã
pe strãzi foarte circulate. Pe când costurile apãrute în primul caz sunt suportate de persoana în cauzã,
înaintarea înceatã ºi ambuteiajele apãrute în cazul al doilea provoacã alte costuri sociale suportate de alþii.
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OBICEIURILE 

NOASTRE DE TRANSPORT
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ªtiai cã?

- Pot exista organizaþii de ciclism în zona în care stai?
- Nu numai zgomotul, ci ºi ocuparea locului cresc odatã cu viteza. Pe strãzile cu circulaþie lentã,

în cazul vitezei reduse este nevoie de benzi mult mai înguste.
- Cât spaþiu ocupã în oraºe? - Exerciþiu

Mod de transport Vitezã km/h Cerinþã de spaþiu
m2/persoanã

Pieton 5
Ciclist 10
Tramvai plin 20
Tramvai 1/3 plin 20
Autobuz plin 30
Autobuz 1/3 plin 30
Automobil plin 40
Automobil cu 1
persoanã 40

- În SUA oraºele au fost planificate pentru a face faþã exigenþelor cu privire la numãrul crescut de autoturisme.
Existã localitãþi, unde infrastructura pentru transport ocupã jumãtate din suprafaþa
totalã. În formarea acestei situaþii un rol important au avut acele planuri de urbanism,
care au avantajat satisfacerea nevoilor referitoare la transport (drumuri cu benzi multe
în oraºe, parcãri uriaºe, garaje subterane, etc). În oraºele europene, drumurile
constituie 6-7% din suprafaþã. Altã soluþie nu existã, decât interzicerea circulaþiei auto,
sau, în cel mai bun caz, moderarea ei.
- Folosirea unor substanþe, a unor diluanþi a dus la subþierea stratului de ozon, care
protejeazã Pãmântul de razele ultraviolete (UV). Acestea au fost interzise în multe state dezvoltate. Dar
cantitatea de ozon în straturile mai joase creºte, mai ales în zilele cãlduroase de varã, ºi provine din gazele
de eºapament de la maºini. Acest ozon are efecte grave asupra sãnãtãþii ºi produce coroziune.
- Cantitatea de energie care se foloseºte pe un kilometru este de ...

Avion 6400 kJ/cãlãtor/km Autobuz 720 kJ/cãlãtor/km
Automobil 2800 kJ/cãlãtor/km Pieton 60 kJ/cãlãtor/km

Tren 1100 kJ/cãlãtor/km Ciclist 20 kJ/cãlãtor/km

- În fiecare an de 22 septembrie se organizeazã “Zilele Europene fãrã Maºini”. În 2001 au participat
aproximativ 1000 localitãþi, printre care oraºe mari, ca Hamburg ºi Berlin.
- Efectele transportului cu automobile asupra mediului sunt: poluarea aerului; poluare sonorã; ocuparea de
teren; poluarea apei ºi solului; diminuarea habitatelor; poluare apãrutã la alimentare cu combustibil; poluare
prin maºini dezmembrate.
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Problemã:

Desenaþi o stradã dominatã de maºini ºi apoi transformaþi-o intr-una pe care este favorizat pietonul. 

Câteva recomandãri pentru un oraº care favorizeazã pietonul:

- Maºinile sunt parcate în garaje subterane ºi în case de parcare
- Se amenajeazã blocuri, cartiere fãrã maºini, cu voluntari, care nu deþin automobile sau le parcheazã în
garaje situate mai departe
- Viteza maximã se reduce la 30 km/h (denivelarea drumului, indicatoare, circulaþie în ambele sensuri)
- Amenajarea benzilor de biciclete
- Plantarea de arbori, arbuºti, punerea de mobilier stradal (bãnci, felinare, coºuri pentru deºeuri)
- Amenajarea aleilor pentru plimbare: viteza maximã de 10 km/h pentru circulaþia care asigurã
aprovizionarea, aducerea trotuarului ºi carosabilului la acelaºi nivel, amenajarea de straturi cu flori

Problemã:

Gândiþi-vã! Vã simþiþi în siguranþã în drum spre ºcoalã?
Ce mijloace de transport folosiþi pentru a ajunge la ºcoalã?
Ce fel de amenajãri ºi mãsuri credeþi cã ar fi necesare în jurul ºcolii? 

Cum putem reduce distrugerile provocate de folosirea automobilelor?

- Pe distanþe mici sã mergem pe jos sau cu bicicleta, sã folosim mijloacele de
transport în comun!
- Sã folosim autoturismul propriu doar când sunt mai multe persoane (numãrul mediu
de cãlãtori este de 1,6 în SUA, unele benzi pot fi folosite doar dacã sunt minim 2
persoane în maºinã)
- Sã întreþinem maºinile utilitare! (camioanele sunt cele, care distrug mediul în cea mai mare mãsurã)
- Sã verificãm periodic conþinutul de substanþe toxice în gazele de eºapament! Sã circulãm numai cu motorul
setat corespunzãtor!
- Sã oprim motorul când aºteptãm!
- Sã nu turãm motorul, sã nu mergem cu viteza maximã în oraº!
- Noaptea sã ne gândim la cei care dorm în case, sã mergem mai încet ºi mai cu grijã! (zgomotul produs de
maºinã creºte proporþional cu viteza)

Problemã:

Gândiþi-vã! Vã simþiþi în siguranþã în drum spre ºcoalã?
Ce mijloace de transport folosiþi pentru a ajunge la ºcoalã?
Ce fel de amenajãri ºi mãsuri credeþi cã ar fi necesare în jurul ºcolii? 
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SÃ CONSTRUIM 

ªI SÃ LOCUIM ÎN MOD CONªTIENT!

CAPITOLUL II

Cine a locuit în Elveþia, poate povesti multe despre cât de serios se ocupã populaþia de protecþia mediului. 
Nu se întâmplã, ca din cauza încãlzirii prea puternice sã fie nevoie sã se deschidã ferestrele la birou, sã curgã
bazinul WC-ului, sã existe persoane, care nu colecteazã deºeurile selectiv sau care sã-ºi repare maºina în faþa
casei, pentru cã vecinii îl atenþioneazã imediat. Suntem dispuºi sã preþuim numai ceea ce credem cã este pe
cale sã se distrugã, sã disparã sau este foarte scump. Elveþia este una din cele mai bogate þãri în lume ... ºi
totuºi, ºi ei economisesc. Sunt conºtienþi, cã natura nu poate fi exploatatã pânã la nesfârºit, având un simþ civic
foarte dezvoltat. Oare cu cât au contribuit aceste valori etice la bogãþia þãrii lor?

CLÃDIRI ECONOMICE

Pentru confort este nevoie, ca o construcþie sã fie economicã din punct de vedere al energiei. Clãdirea va fi
bunã numai dacã are structurã bunã, materialele folosite sunt corespunzãtoare ºi orientarea este optimã.
Materialele folosite ne spun deja cum gândeºte faþã de mediu cel care a fãcut clãdirea. Mai demult,
constructorii neavând foarte multe posibilitãþi, au folosit materiale de provenienþã localã, iar formele erau
adaptate peisajului ºi condiþiilor locale de climã.

În Mesopotamia s-a construit din lut, în Italia din piatrã, în þãrile nordice din lemn,
iar formele s-au cristalizat de-a lungul secolelor. Sã ne gândim, cât de bine s-a
adaptat iurta nomazilor, cortul indian sau o casã din Alpi condiþiilor de mediu,
cât de bine se potriveºte în peisaj ºi cât de bine deserveºte locuitorul.

La începutul secolului ºi la noi s-au folosit materiale de provenienþã localã în
construcþii. Azi însã se poate cumpãra orice fel de material ºi mulþi considerã cã
participând la construcþia casei pot sã-ºi împlineascã un vis din copilãrie. Astfel,
se vor construi case cu turnuleþe, case moderne cu acoperiº plat ºi case
asemãnãtoare vilelor de lux din Hollywood, cu piscinã, distrugând imaginea
armonioasã a localitãþilor.
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Problemã:

Verificaþi în localitatea unde staþi, care clãdiri se potrivesc în peisaj, în mediu, în imaginea strãzii. De ce? 

Pentru a fabrica anumite materiale, este nevoie de cantitãþi variabile de energie

Materie Energie primarã
KWh/tonã

Materie Energie primarã
KWh/tonã

Cãrãmidã 450 Beton 250-300
Cãrãmidã uºoarã 500 Beton armat 450-500
Adeziv 550 Fier 3500
Ciment 1000 Oþel 8000
Var 1200 Aluminiu 72500
În tabel nu figureazã lemnul, lutul ºi materialele redescoperite în zilele noastre: stuful, paiul ºi fibrele de cânepã.
Utilizarea lor la locul ºi în modul potrivit permite economisirea energiei ºi asigurã
un confort optim. Lutul ºi materialele vegetale se folosesc de obicei aproape de
locul de provenienþã, astfel încât ºi transportul costã mai puþin. În cazul lemnului nu
putem afirma cã se ocroteºte mediul. Pânã în ziua de azi nu s-a putut opri comerþul
cu lemnul provenit din distrugerea pãdurilor tropicale din þãrile slab dezvoltate. Pe
lângã clãdirile cu schelet de lemn, ºi mobila de lemn consumã cantitãþi imense de
lemne. Produsele provenite din lemnul scump se aruncã dupã 10-15 ani. Nu e
simplã nici arderea deºeului lipit cu diverºi adezivi.

Problemã:

Ce fel de materiale de construcþii se gãsesc în naturã în zona în care locuiþi? Ce materiale naturale folosiþi
acasã pentru mobilã?

Sã locuim economisind energia!
Un om obiºnuit îºi petrece 10-15% din timp în naturã, deci nu ne este indiferent, cum ne simþim în cursul zilei.
Cea mai mare cantitate de energie se foloseºte în scopul menþinerii clãdirii.

De unde provine ºi unde scapã cãldura?
Cãldura care intrã Cãldura care scapã

Radiaþia organismelor vii 6%
Încãlzire  82%
Energia solarã 12%

Pereþi  21%
Ferestre 22%
Subsol 6%
Acoperiº 10% 
Coº  12%
Aerisire  29%
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În mai multe þãri din Uniunea Europeanã clãdirile sunt categorisite la fel ca în cazul
frigiderelor ºi a becurilor. Existã o valoare de bazã pentru cantitatea de energie folositã
pentru încãlzire, valoare ce se ridicã în condiþiile tehnice prezente la 65 kWh/ m2/an.
(La noi calculele se fac cu 160-220 kWh/ m2/an la o casã obiºnuitã.) Aceastã valoare
se poate modifica în funcþie de orientare, de situaþia geograficã. (Se aseamãnã cu
consumul unui automobil pe 100 km, unde consumul se modificã în funcþie de viteza
medie, de pantã, de ambuteiaje.) Din punct de vedere al economisirii energiei, pentru
fiecare clãdire se stabileºte o valoare maximã de consum de energie, care nu se poate
depãºi. Asemenea STAS-uri au importanþã deosebitã din punct de vedere economic ºi
de protecþie a naturii, deoarece în zona temperatã cea mai mare cantitate de energie

se foloseºte pentru încãlzire. Prescrierea nu permite risipa de energie, chiar dacã consumatorul ºi-ar permite
plata facturilor. Proprietarul clãdirii este obligat, ca cel puþin structurile sã fie corespunzãtoare STAS-urilor
tehnice.

La începutul anilor ‘70, statele arabe, principalele exportatoare de petrol au format o coaliþie ºi nu au vândut
petrol ieftin þãrilor vestice în cantitãþi foarte mari. Ca rãspuns la lipsa de petrol, statele au dezvoltat sisteme
foarte eficiente de economisire a energiei. În Anglia de exemplu, în pofida faptului cã, gospodãriile sunt dotate
cu multe aparate casnice, nu a crescut cantitatea de energie primarã pe cap de locuitor. În industrie a scãzut
mult mai vizibil cantitatea de energie necesarã fabricãrii unui produs. Toate acestea se datoreazã STAS-urilor
foarte stricte pentru producþie ºi pentru consumul individual, ºi nu s-a permis vânzarea de produse cu eficienþã
energeticã redusã.

Deja se construiesc clãdiri experimentale, în care, în ciuda faptului cã nu existã încãlzire, nici iarna nu scade
temperatura sub 16 grade. Acestea combinã izolarea termicã cu captarea pasivã a energiei solare.

Datele din Austria ne aratã cum se împarte consumul energetic al unei gospodãrii:
Încãlzire 56%, automobil 31%, încãlzirea apei 6%, aparate casnice 6,4%, iluminat 0,6%. Existã o diferenþã
uriaºã între consumul de energie a unei gospodãrii obiºnuite (7 500 kW/pers/an) ºi a unei gospodãrii
economice (2 000 kW/pers/an). În acest context are o importanþã deosebitã ºi tipul de locuinþã în care stãm:
casã particularã, casã cu curte comunã, bloc precum ºi cu ce aparate este dotatã locuinþa.

Problemã:

Verificaþi în jurul ºcolii, cum s-ar putea reduce cantitatea de energie necesarã încãlzirii ºcolii?
Câteva exemple de creºtere a caracteristicilor termotehnice a clãdirilor:

- Astuparea crãpãturilor (dacã în încãperi se simte curentul)
- Menþinerea temperaturii de 200C,  termoreglarea bunã
- Orientare mai bunã, expunerea la razele solare (nu se poate regla ulterior, trebuie luat în vedere la
proiectare)
- Izolare cu lemne (ulterior se poate creºte capacitatea de izolare, dar nu trebuie uitatã schimbarea sau
renovarea separatoarelor de spaþiu)
- Izolarea corespunzãtoare a acoperiºului sau planºeului (izolarea slabã se întâlneºte de obicei la casele
particulare)
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Ce nu aflãm din reclame…

În ultima vreme ºi la noi începe sã fie la modã sistemele de climatizare. Deocamdatã sunt climatizate în
principal birourile moderne ºi supermarketurile. Pe baza unor studii se preconizeazã însã, cã în câþiva ani,
consumul de energie al unui oraº mare într-o zi de varã va ajunge la nivelul unei zile de iarnã. În clãdirile
proiectate cu grijã ºi cu pricepere însã nu este nevoie de climatizare. Prin orientare, prin umbrire, prin izolare
termicã bunã, prin încorporarea de materiale termostatice (lut, cãrãmizi, piatrã), chiar ºi în zilele calde de varã
se menþine o temperaturã plãcutã. Avem maxim 1-2 sãptãmâni vara, când putem
spune, cã - mai ales în oraºele clãdite dens - cãldura este insuportabilã. Pentru o
perioadã atât de scurtã însã nu este necesarã echiparea clãdirilor cu sisteme de
climatizare. ªi nu suntem împotriva acestor sisteme doar fiindcã sunt risipitoare de
energie, ci ºi din cauza faptului cã la multe persoane - ºi numãrul lor este în creºtere
- aerul climatizat provoacã alergie, dureri articulare, chiar rãcealã. De câþiva ani se
cunoaºte boala legionarului, care poate duce chiar la moarte. La o conferinþã la care
au participat veterani de rãzboi, mai mulþi s-au îmbolnãvit neaºteptat, iar unii, ca
urmare a unor infecþii bacteriene au decedat. Ulterior s-a descoperit, cã în sistemul
de climatizare insuficient întreþinute, unele bacterii s-au înmulþit, fiind dispersate în salã
odatã cu aerul rãcit ºi umidificat. Veteranii s-au îmbolnãvit din aceastã cauzã.

Bineînþeles, sistemele corespunzãtor întreþinute ºi bine proiectate (schimb de aer nu prea rapid, maxim 60

diferenþã între aerul interior ºi cel exterior), cu nivel de zgomot minim, creeazã un confort deosebit. Nu se
recomandã însã ca lipsurile structurale ale birourilor, magazinelor, caselor sã fie contracarate prin asemenea
sisteme. Doar în cazuri speciale, la structuri ºi funcþii speciale se acceptã folosirea acestor sisteme (în industrie,
la depozitarea unor valori artistice, în sãli de operaþii). Oare e etic, ca populaþia SUA, care constituie 4% din
populaþia lumii sã emitã în atmosferã 25% din gazele cu efect de serã? (Acolo clãdirile sunt de o calitate mai
puþin bunã, fapt contracarat de sistemele de climatizare. La fel, existã asemenea sisteme ºi în autoturisme. Toate
acestea se datoreazã energiei ieftine ºi subvenþionãrii industriei de automobile.)

Reglare termicã tradiþionalã
- Dacã plantãm un arbore caducifoliat (cu frunze cãzãtoare) la peretele sudic al casei, acesta
va oferi umbrã suficientã vara, ºi iarna va permite accesul razelor solare.
- Toamna se puneau lemnele de foc pentru iarnã lângã peretele nordic, unde ºi vântul era mai
puternic. Astfel, lemnul s-a uscat mai bine, protejând totodatã peretele de furtuni ºi de viscol.
Pânã a venit primãvara, ºi nu a mai fost nevoie de protecþie, ºi lemnele s-
au epuizat.
- Plantele veºnic verzi, care acoperã pereþii nu sunt numai frumoºi, ci ºi
protejeazã încãperile de temperaturile extreme. 

În India, coloniºtii au dezvoltat un tip specific de casã pentru protecþia faþã de clima strãinã
lor (dupã J. Marston Fitch):

1. Podeaua s-a fixat pe picioare, ca vântul sã sufle dedesubt
2. S-au fãcut acoperiºuri mari, uºoare, ca niºte umbrele, pentru a proteja de soare ºi de ploile tropicale
3. Pe fiecare parte a clãdirii s-au ridicat balcoane, pentru protecþia de ploi ºi de soare
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Problemã:

Cãutaþi soluþii de construcþie naturale, care cresc confortul în clãdiri!

Calitatea aerului în spaþiul intern

Aerul spaþiilor interne, favorabil oamenilor are temperatura de 18-24°C, cu umiditatea relativã de 45-55%.
Dacã aerul nu corespunde celor spuse, provoacã dureri de cap, rãcealã, conjunctivitã, boli ale aparatului
respirator, obosealã, proastã dispoziþie. Omul civilizat petrece 22 de ore zilnic în spaþii închise. Din cauza
scumpirii cheltuielilor de încãlzire, aerisim încãperile mai rar, clãdirile sunt mai bine izolate termic. Aceasta este
una din cauzele înmulþirii cazurilor de alergie ºi a altor boli cronice. Se poate afirma, cã, cu excepþia
împrejurimilor drumurilor foarte circulate, calitatea aerului din spaþiul intern este mai rea, decât cea a spaþiului
extern.

Câteva sfaturi pentru a avea un spaþiu intern sãnãtos

- Este foarte importantã aerisirea camerelor ºi a sãlilor de clasã
- Structurile tradiþionale asigurã un schimb de aer redus. Trebuie sã aerisim ºi în aceste situaþii trebuie sã ne
amintim cum este aerul unei case care a stat goalã câteva sãptãmâni.
- Aerisirea trebuie fãcutã mai des, dacã suntem mulþi în încãpere, în caz de boalã, dacã uscãm rufele sau dacã
ardem lumânãri. De asemenea, foarte importantã este aerisirea clãdirilor renovate, mai ales, dacã suprafeþele
sunt tratate cu produse artificiale sau dacã se introduce mobilier nou. Formaldehida ºi alþi diluanþi necesitã un
timp îndelungat pentru a se evapora. Este bine, sã încercãm evitarea folosirii lor.
- Aerisirea în timpul iernii sã fie scurtã ºi intensã. Prin fereastra puþin deschisã tot timpul cãldura scapã mai uºor,
aerisirea nefiind atât de eficientã.
- Sã ne îngrijim de umiditatea aerului în spaþiile interne. Umiditatea potrivitã este importantã din mai multe
puncte de vedere. Aerul umed dã impresia unei cãlduri mai mari. Aerul foarte uscat, cu o umiditate de 25-30%
(apartamente la bloc) provoacã uscarea mucoaselor, creºte predispoziþia la rãcealã ºi tuse. Se usucã
mobilierul, textilele lasã praf, hainele ºi covoarele din material sintetic se încarcã cu
electricitate staticã. Aerul prea umed însã duce la înmulþirea acarienilor."
- Iarna umiditatea aerului scade, dar se condenseazã mai repede. Din aceastã cauzã se
întâlneºte des igrasia în colþurile încãperilor necorespunzãtor izolate.
- Umiditatea aerului se poate menþine uºor cu ajutorul plantelor. Doar 2-3% din apa folositã
la udare se foloseºte efectiv de plante, restul se evaporã.
- Cel mai bun confort este oferit de casele de cãrãmidã sau lut. Materialele naturale se
îmbibã cu umiditatea în exces, iar când aerul devine prea uscat, vaporii sunt eliberaþi
- Sã nu folosim aragazul pentru încãlzirea bucãtãriei. În occident, din ce în ce mai des, se
folosesc reºourile electrice, deoarece nu existã diferenþã semnificativã între preþul energiei electrice ºi a gazelor
naturale. În mai multe þãri se pot cumpãra aragazuri cu spaþiu de ardere închis, unde produsele sunt
direcþionate spre coº. Putem diminua evacuarea de gaze toxice prin folosirea sistemelor combinate sau prin
fixarea de hote deasupra aragazului.
- Dacã existã posibilitatea de a alege, sã nu cumpãrãm convector tip parapet, ci unul, care se poate lega la
coº
- Sã verificãm periodic compoziþia gazelor de la coº
- ªi un sfat care nu are legãturã cu energia: fumatul este foarte nesãnãtos, chiar ºi cel pasiv, în special al al
copiilor. Fumul pãtrunde ºi în încãperile unde nu se fumeazã.
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Problemã:

Cãutaþi soluþii, care îmbunãtãþesc calitatea aerului din încãperi ºi duc la economisirea de energie!
Verificaþi la ºcoalã ºi acasã dacã plantele sunt bine îngrijite!

ILUMINATUL 

ECONOMIC

Despre becuri compacte

Becurile compacte reunesc eficienþa economicã a neoanelor cu mãrimea micã ºi
manipularea bunã a becurilor.
Avantaje: durata de viaþã este multiplul duratei de viaþã a becurilor, consumul de
energie fiind de un sfert. Gama de culoare este asemãnãtoare cu cea a becurilor.

Durata de viaþã a becurilor compacte de marcã este de 6 000 de ore, dar
economisim atât de multã energie, încât dupã 2 000 de ore recuperãm preþul de cumpãrare, protejând mediul
ºi economisind bani. Se recomandã folosirea lor în încãperile unde se ilumineazã zilnic 3-4 ore.

La ce sã ne uitãm la cumpãrare?

Azi preþul becurilor compacte este mai mic, deci sã nu decidem numai pe baza preþului. Sã verificãm pe
ambalaj durata de viaþã, garanþia ºi culoarea. De asemenea, trebuie sã verificãm forma ºi mãrimea becului.
Becurile care ies din glob provoacã neplãceri.

Becuri moderne

Nu în fiecare caz se recomandã folosirea becurilor compacte. Sã nu schimbãm neoanele pe becuri compacte,
deoarece primele au o eficienþã energeticã mai bunã. Primele neoane au produs echivalentul luminii unui bec,
consumând doar un sfert din energia necesarã becului, dar lãsau de dorit în ceea ce priveºte culoarea luminii.
Neoanele mai mici ca diametru, de 26 mm au o eficienþã cu 10% mai mare. La neoanele moderne "pe trei
benzi" eficienþa a mai crescut, culorile fiind foarte apropiate de optim.

În Europa iluminatul se rezolvã în 70% cu becuri compacte.

Iluminatul în ºcoli

În majoritatea ºcolilor  iluminatul s-a fãcut în anii '70, folosind becuri de 40W cu sau fãrã glob. Becurile folosite
pocneau ºi pâlpâiau ºi pe lângã faptul cã erau lucruri neplãcute ºi nesãnãtoase, se mai consuma ºi o cantitate
mare de energie.
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Mai târziu s-a crescut tensiunea de la 220 la 230 V, astfel pierderile devenind ºi mai mari. Întrucât în trecut
iluminatul a fost limitat nu numai prin costurile ridicate, ci ºi prin gama micã de produse, azi puþine ºcoli sunt
bine iluminate. ªtim din experienþã cã iluminarea bunã creºte capacitatea de concentrare, obosim mai puþin ºi
ochii rãmân sãnãtoºi pentru mai multã vreme. La iluminatul ºcolilor trebuie avut
în vedere în primul rând creºterea eficienþei ºi nu costurile. Se poate întâmpla,
ca prin modernizarea iluminatului sã obþinem nu numai elevi ºi pedagogi mai
sãnãtoºi ci ºi un proces de învãþare mai bun, iar factura de energie sã  fie mai
micã. În orice caz trebuie sã cerem ajutorul specialistului la planificarea
schimbãrilor, deoarece eficienþa este doar un factor important de þinut cont la iluminat.

Sfaturi de economisire a energiei

- Sã se planteze arbori caducifoliaþi la ferestrele sudice ºi nordice
- Sã existe ghivece cu plante în sãlile de clasã
- Aerisirea sã se facã timp de 3-5 minute cu geamul larg deschis
- Pe uºile care dau în curte sã se monteze structuri de oprire a vântului
- Sã se verifice starea uºilor ºi ferestrelor iar problemele ivite sã se semnalizeze administraþiei
- Nu este necesarã încãlzirea sãlilor de clasã la o temperaturã mai mare de 20oC!
. Sã existe o umiditatea potrivitã a aerului în sãlile de clasã
- La sfârºit de sãptãmânã ºi în timpul nopþii sistemul de încãlzire sã fie þinut pe optimul economic
- Sã se foloseascã o cantitate mai micã de detergenþi ºi sã se evite folosirea inutilã a substanþelor chimice
- Sã se mãsoare consumul de energie a diferitelor aparate ºi sã se sesizeze administraþia în cazul acelora, care
au consum foarte ridicat
- Sã se elimine calcarul din boilere ºi sã fie setate la maxim 50-60oC
- Sã se sesizeze administraþia despre orice problemã, oricât de micã (robinete care picurã, ferestre crãpate, etc)
- Sã se monteze rezervoare de apã ºi duºuri economice 
- Sã se adune deºeurile lemnoase ºi crengile, care se pot folosi pentru foc
- Sã nu ardã becurile inutil!
- Globul de la becuri trebuie curãþat des
- Sã se opreascã aparatele setate la mod stand-by! Consumul unui video poate fi mai mare în acest mod, decât
în timpul funcþionãrii
- Sã se foloseascã becuri compacte în încãperile unde se stã mai mult
- La zugrãvit ºi la cumpãrarea mobilei ºi perdelelor sã se aibã în vedere poziþionarea sãlilor ºi condiþiile de
iluminat naturale
- Sã se proiecteze mai bine clãdirile din punct de vedere energetic

ªtiai cã?

- În þãrile dezvoltate cel mai mare consumator de energie nu este industria, ci populaþia ºi
transporturile!
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SÃ PROTEJÃM APA!

Pãcat pentru fiecare picãturã pierdutã!

Epurarea, transportul apei ºi menþinerea conductelor într-o stare bunã necesitã un consum mare
de energie. Auzim din ce în ce mai des, cã în secolul XXI cea mai mare valoare o sã fie apa
potabilã. Strategia cea mai bunã este sã ocrotim resursele de apã ºi sã consumãm apã în limitele
normale.

Faþã de transporturi, cu mult mai sensibil la preþuri este consumul de apã. La începutul anilor ‘90,
97% din populaþie a avut acces la apa potabilã de bunã calitate ºi ieftinã, fapte avantajoase din
punct de vedere al sãnãtãþii ºi al confortului. La un moment dat însã preþurile au crescut foarte mult.
În zonele rurale mulþi folosesc apã din fântânile proprii nu numai pentru irigaþii ci ºi pentru consum ºi gãtit. În
majoritatea cazurilor ºi azi apa fântânilor este de bunã calitate. În cazul în care apa nu este bunã pentru
consum, poate provoca boli foarte grave.
În zonele urbane singura modalitate de a economisi bani este economisirea apei. Pânã când apa a fost ieftinã
ºi nu s-a contorizat, consumul zilnic pe persoane a fost de 210-240 litri. Aceastã cantitate a scãzut la 70-80
litri. În principiu aceastã cantitate este suficientã, dar pentru aceasta este nevoie de rezervoare WC noi,
robinete moderne, de refolosirea apei folosite pentru baie (udat plante, spãlat WC). Un asemenea sistem se
poate fabrica foarte uºor. La nivelul actual, cantitatea de apã folositã zilnic este de 140-150 litri pe persoanã.

O altã modalitate de ocrotire a apei este evitarea poluãrii. În acest sens avem foarte multe de fãcut. În þãrile
scandinave s-a limitat consumul de substanþe chimice, în special a detergenþilor. În funcþie de modul de epurare
a apelor se folosesc diferiþi detergenþi în gospodãrii. La noi încã nu s-au rãspândit toaletele ecologice, foarte
des folosite în þãrile scandinave.
Prin folosirea acestora pot fi reduse cheltuielile prin economisirea unor cantitãþi de apã, iar diametrul canalelor
ºi conductelor fiind mai mic, ºi construirea este mai ieftinã.

Avem foarte multe posibilitãþi de a economisi apa, cãci, dacã stãm sã ne gândim, din consumul total de 
150 litri/zi o persoanã foloseºte pentru bãut doar 2-4 litri. Prin rezervorul WC economic cantitatea de apã
folositã se poate reduce la 1/3. În schimb, printr-un robinet care picurã putem pierde 180 litri de apã zilnic. 
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Consumul de apã a diverselor sisteme 

Ce cantitate de apã caldã folosim zilnic?

Consum de apã Litri/zi Metri cub/an
WC 32 (48) 11,5 (17,5)
Maºinã de spãlat 25 9
Spãlat 10 4
Duº, baie 55 20
Gãtit 4 1,5
Spãlat vase 8 3
Curãþenie 7 2,5
Udat 9 3
TOTAL 150 54,5-60,5

Scopul de folosire Cantitatea 
de apã caldã

Temperatura 
(oC)

Energia folositã
(kWh)

Spãlat mâini 3-6 37 0,1-0,2
Spãlat 9-12 37 0,3-0,4
Spãlare vase/persoanã 4-7 60 0,3-0,5
Duº 30-50 37 1-1,7
Baie 150-180 37 5-6

Cantitatea zilnicã de apã caldã este de 50 litri de apã de 50 oC pe zi. Este bine de ºtiut cã în rezervoarele
de apã caldã se înmulþesc bacteriile termofile. Din aceastã cauzã apa din rezervoare trebuie încãlzitã o datã
pe sãptãmânã la peste 60 oC grade, astfel bacteriile se distrug.

Problemã:

Comparaþi metodele voastre de a face duº. Mãsuraþi cu o gãleatã, ce cantitate de apã curge din duº pe minut.
Câte minute dureazã duºul vostru zilnic? Ce temperaturã are apa folositã? Cât costã duºul familiei voastre pe
an?

Poluarea apei

Apele de suprafaþã ºi din subsol sunt în pericol continuu. Ce procese provoacã poluarea apei?

1. Mineritul, industria (apa, tehnologii consumatoare de apã, depozitarea legalã ºi ilegalã de deºeuri)
2. Termocentrale (ploaie acidã, poluare termicã) 
3. Agriculturã (îngrãºãmânt natural ºi artificial în exces, substanþe chimice, irigaþie)
4. Populaþie, turism (deºeuri solide ºi lichide)
5. Transporturi (poluare cu uleiuri, metale grele, ploi acide, antiderapante, sãruri)
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Ocrotind resursele de ape

În ultimii ani s-a îmbunãtãþit calitatea apelor lacurilor ºi râurilor. Agricultura foloseºte substanþe
chimice în cantitãþi mai reduse, a dispãrut poluarea provenitã de la fermele mari de animale, iar
regulile privind epurarea apelor industriale sunt mai severe. Dar nu putem fi mulþumiþi. Sunt cazuri,
când lipsesc niºte lucruri de bazã, cum ar fi toaletele de lângã ºtranduri sau malul apelor. În multe
locuri se pot folosi bãrcile cu motor pe benzinã, care sunt interzise în multe locuri din cauza
zgomotului produs ºi a poluãrii cu ulei. Se întâmplã des, ca deºeurile caselor de week-end sã fie
introduse în apele curgãtoare.

Ce putem face în timpul recreeerii?

- Sã respectãm regulile scrise ºi nescrise a pescuitului!
- Sã nu intrãm în apã cu corpul proaspãt uns cu ulei de plajã!
- Înainte de a intra în apã sã folosim toaleta!
- Sã nu spãlãm maºina în lacuri ºi râuri!
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ENERGII R
EGENERABILE CAPITOLUL III

Întrucât în Uniunea Europeanã utilizarea surselor de energie regenerabilã se considerã
ºi un instrument economic, nu numai de protecþia mediului ci se doreºte ca pânã în 2010
un sfert din energia electricã sã fie produsã din surse regenerabile. Se fac eforturi
considerabile pentru promovarea ºi utilizarea  energiilor durabile. De exemplu în
Austria - þarã care utilizeazã ºi promoveazã producerea de energie din surse
regenerabile, fiind una din þãrile pioniere la nivel mondial - în promovarea colectoarelor
solare s-au implicat cadrele didactice, formând conºtiinþa publicã,  pe lângã sprijinul
substanþial al statului.  

În Danemarca prin dezvoltarea capacitãþii de producþie a centralelor eoliene s-au creat
10 mii de noi locuri de muncã.

În Wels, Austria - superioarã, se organizeazã anual Târgul Internaþional de Economisire a Energiei, de unde
putem afla cele mai recente ºi ecologice programe de utilizare a energiei ºi a apei, cu soluþii tehnice ºi
posibilitãþi de finanþare. Informaþiile pot fi obþinute de pe situl www.esv.or.at   
Energia regenerabilã, - aºa numita  "energie verde" se poate obþine din biomasã, biogaze, din gazele produse
la depozite de deºeuri ºi staþii de epurare al apei uzate.

Surse regenerabile 
de energie

Tehnologii principale 
de producere a energiei electrice Alte utilizãri

Hidroenergie Hidrocentrale cu pompare-depozitare, cu
depozitare ºi

Irigaþii

Energie geotermalã Centrale geotermale convenþionale ºi
centrale numite "Stânci fierbinþi"

Termoficare
Utilizãri în horticulturã

Energie eolianã Turbine eoliene unice
Ferme eoliene marine ºi de uscat

Motoare eoliene pentru pomparea
apei ºi ptentru aerisire

Energie solarã Centrale solare tip turn
Motoare solare baterii solare (sisteme foto-
electronice)

Sisteme de încãlzire a apei,
industriale ºi casnice
Sisteme de încãlzire

Biomasã (deºeuri solide ºi
lichide, reziduuri agricole)

Centrale pe biomasã
Motoare de gaz ce utilizeazã biogaze

Biocombustibili
Termoficare

Ocean Centrale oceanice cu conversie termicã
(bazate pe flux-reflux, valuri, curenþi)
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Centrale eoliene

Turbinele eoliene moderne, de dimensiuni mai mari, cu douã sau trei palete au o capacitate între 
10 kW- 3 MW (o centralã tradiþionalã pe cãrbune are o putere de 300 MW). Paletele rotorului descriu un
cerc cu diametrul de 30-70 metri. Turbina eolianã se aflã în vârful unui turn suplu, al cãrei înãlþimi este de 1,5
ori mai mare decât diametrul paletei. Durata de viaþã este estimatã la aproximativ 25-
30 de ani. Costul investiþiei este ridicat (1000-2500 dolari/kW), dar costul de
întreþinere este foarte scãzut. Anual se construiesc centrale însumând în medie 2000-
2500 MW, în special în SUA, China, India, iar dintre þãrile Europene în Dania,
Grecia, Germania ºi Spania. Rãspândirea centralelor eoliene este facilitatã în
strãinãtate ºi prin promovarea unor programe de investiþii pentru micii investitori.
Pentru satisfacerea nevoilor locale se utilizeazã ºi "roþile eoliene" cu o capacitate de
2-3 kW. Surplusul de capacitate este preluat ºi cumpãrat de reþeaua electricã.

Centrale eoliene de coastã

Anglia s-a angajat sã atingã pânã la finele anului 2010 un procent de 10% de energie regenerabilã, iar la
realizarea acestui obiectiv pot contribui cu succes centralele eoliene costiere. Regatul Unit al Mãrii Britanii are
cele mai mari rezerve de vânt din Europa. Conform calculelor, centralele eoliene costiere ar acoperi de 3 ori
necesarul de energie al þãrii. Pânã în 2005 vor fi realizate cel puþin 1 000 MW
(echivalentul a trei centrale bazate pe carbon). Turbinele eoliene actuale au o
capacitate individualã de 1,5-2 MW, înãlþime maximã de  105 metri ºi în general se
grupeazã la un loc un numãr de 15-30 de turbine eoliene cu o capacitate de 20-60
MW. 
Premierul Tony Blair a declarat cã guvernul britanic are în vedere realizarea centralelor
eoliene obþinând profit din exportul de energie, creând noi locuri de muncã. Ei doresc
ca Anglia sã devinã un luptãtor de frunte al "revoluþiei industriale verzi". Conform
estimãrilor Uniunii Energiei Eolioene Europene pânã în 2010 se vor obþine 60 de mii
de MW capacitate, din care 5 000 vor fi produse de roþile eoliene costiere.
(www.bwea.com)

Energia geotermicã

Energia geotermicã este energia internã a rocilor ce alcãtuiesc scoarþa solidã a Pãmântului. În aria noastrã
geograficã, în bazinul Carpatic scoarþa terestrã are doar 24-26 km grosime, cu aproximativ 20 km mai subþire
decât în alte zone ale lumii, de aici provenind calitãþile sale geotermale. Coborând spre interior temperatura
creºte  cu 1oC dupã fiecare 15-18 metri.
Energia termalã este utilizatã cu preponderenþã în agriculturã. Cea mai mare utilizatoare a cãldurii termale în
scop horticol din lume este Cooperativa Arpad din Szentes, Ungaria.
Pe de altã parte este foarte important ca utilizarea sã fie corespunzãtoare, în caz contrar risipa de apã va fi
foarte mare precum ºi poluarea mediului; deoarece apa caldã rezidualã produce poluare termicã ºi salinã.
Pentru evitarea poluãrii, apa rezidualã trebuie rãcitã sub 30oC ºi redirecþionatã în stratul rezervor.
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Pompã termicã

Pompa termicã este o instalaþie care ridicã la temperaturi mai mari temperatura scãzutã a resurselor termale.
Aceasta utilizeazã energia mediului în care se aflã, energia mecanicã ºi un substrat de lucru care circulã într-
un sistem închis; fiind utilizatã în scopul încãlzirii termice (termoficãrii) dar ºi a rãcirii. 

Pompele termice sunt utilizate mai economic în acele zone unde existã mari cantitãþi de resurse energetice cu
temperaturã scãzutã, care nu se pot utiliza în mod direct. Prin alimentarea cu 1 kWh energie electricã a
compresorului se realizeazã o emisie termicã de 3-4 kWh. Dacã diferenþa de temperaturã este mare, se obþine
un indice de randament pronunþat mai mare.
Se foloseºte la ridicarea temperaturii lichidelor geotermale, la utilizarea cãldurii reziduale. În Elveþia de
exemplu, se utilizeazã la încãlzirea unor hoteluri, energia obþinându-se din lacuri cu temperaturi relativ
constante.

Resurse umane

Cele mai vechi ºi cuprinzãtore resurse pânã în zilele noastre sunt Soarele ºi activitãþile umane. Din pãcate
suntem nepãsãtori cu ambele resurse. Este foarte importantã diferenþa, cãci Soarele se aflã deasupra noastrã
din toate punctele de vedere, nu numai fizic ºi nu poate fi subjugat de om. Eventual putem sã-l cunoaºtem mai
bine ºi putem încerca sã trãim mai liniºtiþi în naturã. 
Omul în schimb, este mult mai vulnerabil.
Este în interesul tuturor, ca atenþi fiind unul la altul, sã utilizãm la maxim potenþialul nostru, sau va continua
disputa "cine pe cine învinge".

Dezvoltãri energetice în Uniunea Europeanã

Hotãrârea Consiliului Europei (Brussels, 30.05.2001, COM(2001) 279) privind implementarea de programe
specifice din cadrul Programului - cadru 2002-2006 Comunitãþii Europene pentru Cercetare, Dezvoltare
Tehnologicã ºi Activitãþi Demonstrative, a pus în centrul cercetãrilor obiectivul dezvoltãrii durabile. Astfel este
necesarã schimbarea politicii energetice a guvernelor. Dacã de exmplu s-ar continua politica de circulaþie
tradiþionalã, bazatã pe circulaþia rutierã, atunci între anii 1999 ºi 2010 transportul de marfã ar creºte cu 38%
iar cea de persoane cu 24%.

Într-o  perioadã de câþiva ani (prevederile Protocolului de la Kyoto trebuie realizate pânã în 2010), dacã þãrile
dezvoltate nu renunþã la nivelul de trai ridicat cu care s-a obiºnuit, atunci numai prin dezvoltãri tehnologice
majore ºi prin cercetãri serioase pot fi reduse daunele produse mediului (aºa s-a întâmplat în ultimii 40 de ani,
de exemplu în Marea Britanie, unde contrar nivelului de trai în creºtere - început din anii ‘50, locuinþele au
devenit mai bine dotate ºi mai spaþioase, numãrul cãlãtoriilor s-a mãrit, etc - consumul primar de energie nu a
crescut considerabil). 

Cerinþele cele mai importante sunt: perfecþionarea tehnologilor energetice regenerabile, utilizarea efectivã a
capacitãþii de stocare a hidrogenului, rãspândirea într-o mai mare mãsurã a celulelor de combustibil.
Soluþiile alternative, energiile regenerabile sunt astãzi necompetitive din cauza preþului ridicat. Trebuie sã
ajungem la acea situaþie în care producerea energiei ecologice (plus alte taxe) sã nu fie mai scumpã decât
costurile tradiþionale.
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Hidrogenul

Stocarea energiei sub forma hidrogenului are toate ºansele sã fie competitivã din punct de vedere al preþului.
Cercetãrile trebuie sã identifice metodele curate (nepoluante) ºi ieftine prin care se poate produce hidrogenul
(inclusiv scãderea emisiei dioxidului de carbon ºi stocarea în subteran) din resursele fosile, nucleare ºi
regenerabile. Trebuie construitã treptat în reþeaua de circulaþie infrastructura necesarã hidrogenului (staþii de
alimentare, etc).

Baterii solare

În perspectivã, bateriile solare ar acoperi necesarul energetic al întregului glob
pãmântesc. Pentru o mai bunã rãspândire ºi utilizare a bateriilor solare preþul
producerii acestora trebuie redus la un sfert faþã de preþul actual. Trebuie conceput
verticumul total al utilizãrii bateriilor solare (fabricare, asamblare, utilizare, distrugere),
instalaþiile mai mari, cu capacitate de câteva MW trebuie rãspândite în zonele
locuibile, trebuie continuatã utilizarea energiei solare în producerea curentului.

Biomasa

Din biomasã se poate obþine energie în mod direct prin ardere, gazificare ºi producere de hidrogen.

Problemã:

Temã: Adunaþi exemple de resurse energetice regenerabile care se utilizeazã în zona voastrã.

CURIOZITÃÞI 

TEHNICE

Dezvoltarea tehnologicã continuã este necesarã nu numai pentru menþinerea competitivitãþii economice ci este
ºi un instrument de protecþia consumatorului. Prin utilizarea soluþiilor moderne de obicei obþinem o calitate mai
bunã ºi o mai bunã economisire de materie ºi energie.

Hidrogenul stocheazã energia centralelor eoliene.

Utilizarea forþei vântului în epurarea apelor uzate

Una dintre cele mai mari dezavantaje ale utilizãrii energiilor regenerabile este aceea cã se pot stoca foarte
greu. Bateriile reîncãrcabile sunt foarte scumpe datoritã transportului frecvent ºi a nevoii de reîncãrcare. Încã
nu s-a gãsit o soluþie sigurã pentru introducerea ºi stocarea sub pãmânt a energiei transformate în cãldurã.

O intreprindere de dezvoltare tehnologicã din Hamburg a conceput un procedeu de stocare a energiei
centralelor eoliene sub formã de hidrogen care poate fi retransformat în energie, dacã este nevoie. 



2222 7777

Eliberarea energiei stocate, prin celule de combustibil de hidrogen sau cu motoare cu gaz se realizeazã atunci
când vântul bate slab sau nu bate deloc. La aceste staþii pe lângã stocarea energiei eoline se obþine ºi apã
potabilã prin osmozã inversã. Întreaga procedurã este comandatã prin calculator. Capacitatea de 600 kW a
centralei este utilizatã în parte pentru desalinizarei iar o altã parte este direcþionatã spre reþeaua electricã de
distanþã.

Vetre economice

În lumea a treia, în zonele mai puþin dezvoltate o parte importantã a activitãþii cotidiene a femeilor o constituie
colectarea combustibilului, a lemnelor de foc, deseori punând în pericol zonele cu vegetaþie lemnoasã rarã. În
Madagascar, în cadrul unui program de rentabilizare a energiei, grupuri mici, compuse din bãºtinaºe umblã
din sat în sat, prezentând femeilor posibilitatea construirii vetrelor economice, care economisesc combustibil.
Producþia economicã a þãrii are tendinþã de scãdere  în ultimii 30 de ani, 71% din populaþie  trãind sub pragul
de sãrãcie. În unele zone situaþia este agravatã ºi de clima capricioasã, de secetele repetate, de dispariþia
pãdurii ºi de unele tradiþii, cum ar fi de exemplu, excluderea femeilor din procesele de decizie familiale.

În afara oraºelor mai mari practic nu existã reþea de energie. Nevoile sunt acoperite prin colectarea  lemnelor
de foc ºi a cãrbunelor. Prin noua vatrã promovatã - construitã din materiale locale se poate economisi pânã la
30-65% combustibil. Aceasta scade timpul necesar colectãrii combustibilului cu pânã la 20-60%. În acest fel
femeile au mai mult timp pentru alte activitãþi aducãtoare de beneficii, de exemplu þesutul covoarelor - prin care
situaþia lor financiarã creºte semnificativ. 

Luminã solarã introdusã prin þeavã

Spaþiile interne pot fi ºi ele iluminate cu luminã naturalã datoritã unei invenþii australiene: SOLATUBE. Cupola
acrilicã se poate lumina de pe acoperiº iar lumina solarã este condusã în interior printr-o þeavã de aluminiu cu
lungimea de câþiva metri, cu înveliº de argint ºi este difuzatã de o sferã cu prismã joasã. Pentru uzul casnic se
recomandã þevi cu pânã la 250-350 mm diametru ºi o lungime de pânã la 4,5 metri. O sferã asigurã lumina
naturalã pentru o încãpere de 15-22 mp ºi pe timp înnorat. În primul rând se recomandã utilizarea pentru
iluminarea coridoarelor interne, a bãilor, etc. Pentru spaþiile industriale ºi comerciale mari se recomandã
"lãmpi" cu lungimea þevii de maxim ºase metri ºi diametrul de 400-530 mm, una la 30-35 de mp.

Bazele mecanizãrii moderne a construcþiilor

În urma revoluþiei industriale, atelierele mici au fost înlocuite de uzine, unde se aflau multe persoane, în locuri
relativ strâmte, deseori 14-16 ore/zi. În acest timp lung era nevoie ºi de luminã artificialã. Produsele combustiei
lumânãrilor iar apoi a lãmpilor de petrol se emanã direct în încãpere. Se producea fum ºi funingine de
nedescris.

Prima instalaþie de climã industrialã a fost realizatã de Willis Corrier, pentru aspirarea prafului de la fabrica
de tutun. Pentru angajator, scopul nu era acela de a scuti angajaþii de bolile profesionale ci de a crea un spaþiu
intern, unde sã se poatã suporta timpul de lucru deosebit de lung. Pe vremuri munca prestatã de copii, decesul
prematur cauzat de condiþiile de lucru necorespunzãtoare erau considerate componente colaterale ale
producþiei.
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Încã pe vremea renascentismului s-a pus problema încãlzirii încãperilor prin transportul apei calde în conducte.
James Watt, unul dintre pionierii technologiei cu aburi îºi încãlzea biroul cu aburi încã în 1784. La începutul
secolului XIX, Steam Hall era încãlzit cu aceastã metodã. Iniþial reþelele funcþionau fãrã pompe, dar din anii
1860 în multe clãdiri publice se utiliza deja încãlzirea cu apã caldã sau cu aburi, cu preponderenþã în Anglia
ºi Statele Unite.

Birdsill Holly a inventat termoficarea (încãlzirea la distanþã) în 1866, când în mod experimental a transportat
apa caldã prin canale subterane între casa proprie ºi grajd.

O altã motodã la încãlzirea centralizatã ºi la distanþã este încãlzirea aerianã, experimentatã de Benjamin
Franklin în 1742. A înconjurat vatra cu plãci de fier ºi a direcþionat cãtre acestea aerul încãlzit, care apoi a fost
împins prin diferite canale aeriene spre  încãperile superioare.

Avantajul acestor metode a fost aerul curat al spaþiilor interne. Iniþial, datoritã tehnologiei incipiente a distribuirii
aerului cald, arhitectul sau constructorul aveau mari restricþii la planificãri ºi aranjamente. Odatã cu
dezvoltarea industriei, a mineritului, a navigaþiei, tot mai multe invenþii s-au perfecþionat. La sfârºitul secolului
XIX au apãrut ventilatoarele electrice pentru rãcirea încãperilor.

În anii 1850 nu existau decât lumânãri sau lãmpi cu ulei. Lampa orãºeneascã cu gaz, bazatã pe gazificarea
cãrbunelor s-a rãspândit în anul 1890 ºi asigurã o luminã de 20 de ori mai puternicã. Dar ºi aceasta avea
spaþiu de combustie deschis, producea cãldurã multã ºi utiliza cantitãþi mari de aer proaspãt. 

Nu numai becul inventat de Thomas Edison a reprezentat o realizare inginereascã imensã, dar ºi construirea
reþelei electrice de distribuire orãºeneºti, a logisticii distribuþiei, a mãsurãrii ºi a controlãrii. Primul sistem a fost
pus în funcþiune de Compania Edison în 1892, în Statele Unite. Câteva luni mai târziu a fost pus în funcþiune ºi
într-un cartier din Londra. Rãspândirea lor a fost însã întârziatã sau chiar frânatã de industria de gaz. 
Lobby-ul utilizãrii "gazului" a avut succes iniþial în Parlament, dar în 1887 a fost revocatã legea de
restricþionare.

Telegraful s-a rãspândit în anii 1840, iar telefonul la sfârºitul anilor 1870.
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CAPITOLUL IV

STAREA ENERGETICÃ 

A LUMII

Este scumpã sau ieftinã energia?

În Evul Mediu mirodeniile exotice, uleiurile parfumate ajungeau cu greu pe mesele domnitorilor din þãrile
europene. Piperul de exemplu, era spicuit bob cu bob de cãtre doamnele distinse, având preþul aurului. Astãzi
se gãseºte în fiecare gospodãrie ºi pe mesele restaurantelor. Astfel, a evoluat preþul ºi accesibilitatea resurselor
energetice. În secolul trecut pentru o cantitate de energie echivelentã cu 1 kWH muncitorul german a fost
nevoit sã lucreze 4 ore, iar azi el lucreazã doar câteva minute. În anul 2000, preþul aproape dublu al petrolului
nu a atins valorile din anii ‘70. Trãim într-o economie de piaþã, dar în cele mai multe state preþul energiei este
reglementat de la nivel central. În Statele Unite energia ieftinã este consideratã motorul economiei.

În fostele state comuniste - unde înainte de schimbarea regimului preþul energiei era în mare mãsurã
subvenþionat de stat - au fost majorãri considerabile de preþ, existând tendinþa atingerii preþului internaþional.
În vederea protejãrii mediului, a sãnãtãþii ºi din punct de vedere al economiei de piaþã ar fi de preferat dacã
preþul energiei ar reflecta cheltuielile reale. Cu toate cã din punct de vedere al protecþiei sociale ar fi indicat
subvenþionarea preþului energiei, nu acesta este modul cel mai eficient de ajutorare a celor cu venituri mici. 

Cãci astfel cei care risipesc energia primesc mai multe subvenþii, decât cei cãrora ºi energia subvenþionatã
pare scumpã în comparaþie cu veniturile lor. Ar fi de preferat ca preþul energiei sã includã ºi cheltuielile
"externe" - adicã cele care privesc investiþiile de dezvoltare, al impactului asupra mediului, iar taxele sã fie în
concordanþã cu cele aplicate la procesele de modernizare, dezvoltare. Totodatã pensiile, indemnizaþiile
familiale, salariile ar trebui sã fie mai ridicate ºi puterea de cumpãrare a populaþiei s-ar apropia de media
Uniunii Europene. Aceasta este esenþa reformei verzi: sã taxãm mai intens activitãþile care perturbã mediul ºi
sã scadem taxele veniturilor din salarii.

Liberalizarea pieþei energetice 

Europa îºi creazã o piaþã unitarã. Într-o primã fazã Uniunea Europeanã a obligat statele membre sã-ºi
deschidã pieþele energetice în proporþie de cel puþin 33%. Aceasta înseamnã cã marii producãtori (uzine de
oþel, industria chimicã etc) au libertatea de a cumpãra energia de unde doresc. Franþa, unde industria
energeticã este în mâna statului ºi energia este produsã preponderent în centrale atomice, s-a conformat mai
greu la aceste cerinþe. În Germania în schimb, încã în prima etapã au liberalizat întreaga piaþã, (în 2001 s-a
întâmplat la fel ºi în Austria). Teoretic acolo, fiecare gospodãrie poate decide de la care furnizor sã cumpere
energia. Deoarece în Europa - în prezent - capacitãþile de producþie sunt mai mari decât cererea, liberalizarea
va avea ca efect în aceastã primã fazã scãderea preþurilor. Concomitent cu liberalizarea treptatã a pieþei
energetice ºi cea privind gazele naturale este în curs de liberalizare.  
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sau polueazã! Sã ne gândim de exemplu la producerea apoi distrugerea panourilor solare ºi a roþilor de vânt.
Consumul de energie din combustibili fosili prezintã un factor de poluare ºi mai ridicat, prin distribuirea cãtre
consumatori (minerit, transport) în egalã mãsurã ca ºi arderea acestora, poluând puternic mediul.
O problemã nerezolvatã mai este ºi depozitarea permanentã a deºeurilor toxice rezultate din producerea
energiei nucleare.
Nu numai poluarea mediului de cãtre unele forme de energie este diferitã, ci ºi condiþiile locale au un rol
important. Din acest motiv trebuie sã ne strãduim sã alegem cea mai potrivitã formã de energie. În unele zone
din þara noastrã ne stã la dispoziþie de exemplu lemnul de foc, cea mai veche (anticã) formã de energie.
Lemnul care nu poate fi folosit economic în alte scopuri (din locuri de unde transportul ar fi prea
costisitor) este mai recomandabil a se arde pe loc. În acest fel poluarea este minimã deoarece
dioxidul de carbon emis, este absorbit imediat de vegetaþie. Însã în unele þãri din lumea a treia
unde nu existã reþele de distribuþie de energie se foloseºte aproape exclusiv lemnul de foc. Din
cauza creºterii numãrului populaþiei care este mult mai mare ca ritmul creºterii copacilor ºi din
cauza defriºãrii pe suprafeþe foarte mari, zona devine aridã.
O problemã criticã cu douã înþelesuri poate fi aceea dacã este sau nu poluantã energia produsã
de hidrocentrale. Morile de apã construite pe râuri cu apã abundentã, eventual, nu creazã prea
multe probleme. În Norvegia de exemplu unde fluctuaþia cantitãþii de apã este redusã ºi regiunile
muntoase sunt împânzite de râuri mai mari sau mai mici, aproape toatã cantitatea de energie
necesarã þãrii se obþine ecologic. Pe de altã parte modificãrile mari, interferenþele uriaºe ale
omului cu mediul, barajele lacurilor de acumulare sunt deja recunoscute ca potenþial periculoase ºi dãunãtoare
mediului.

S-au ivit discuþii aprige ºi în legãturã cu folosirea energiei nucleare. În Franþa nevoia de energie a þãrii este
deservitã aproape în totalitate de reactoare nucleare. În þãrile scandinave pe de altã parte nu se mai
construiesc de mulþi ani reactoare nucleare. În Germania, de la intrarea Partidului Ecologist în coaliþia de
guvernãmânt s-a ajuns la înþelegerea cã energia nuclearã va fi preschimbatã cu energia regenerabilã. Cu
acest raport de preþ-tehnologie, aceastã înþelege poate dura aproape 30 de ani. În Austria nu mai sunt
reactoare nucleare ºi guvernul lor susþine campaniile antinucleare ºi în þãrile vecine.

Afirmaþia: “Energia electricã este cea mai curatã sursã de energie” are gust de publicitate. Corect spus ar fi cã
energia electricã este foarte flexibilã ºi se poate folosi aproape în orice domeniu ºi din aceastã cauzã este o
sursã de energie foarte valoroasã; efectul ei asupra mediului depinde de cantitatea de energie primã folositã,
calitatea infrastructurii ºi de distanþa dintre locul unde se consumã energia faþã de centrala unde se produce.
În þara noastrã, momentan încã mai funcþioneazã numeroase centrale pe bazã de cãrbune. 

CONSUMUL DE ENERGIE 

ªI EFECTUL EI ASUPRA MEDIULUI
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Randament de energie fãrã cumpãtare, consumul energetic a statelor industriale

La începutul anilor '70, Europa de Vest a dat un rãspuns exemplar la explozia preþurilor la þiþei. Cerinþele au
devenit mai stricte, factorii de decizie au dezvoltat mecanisme ºi dispozitive cu consum minim de energie, au
oferit subvenþii investitorilor, rezultând reduceri de consum energetic ºi au cheltuit sume serioase pe informarea
consumatorilor.
Din pãcate astãzi parcã aceste mãsuri nu prea sunt luate în seamã.
Cum am mai precizat mai înainte, concomitent cu deblocarea pieþei energetice în vest, preþul curentului scade.
Mai ales acolo - comparativ cu preþurile noastre, unde puterea de cumpãrare este de douã, trei ori mai mare
- costul energiei consumat este mult mai uºor de suportat de cãtre populaþie. În ultimii ani s-au fãcut eforturi
eventual în privinþa dezvoltãrii tehnologiei de producere a energiei dar nu
ºi la cumpãrare. Printre obiectivele Uniunii Europene sunt precizate mai
ales siguranþa furnizãrii, deservirea mai bunã a nevoilor populaþiei ºi
reducerea emanaþiilor de substanþe poluante. Dar din pãcate nu se pune
problema cã ar trebui scãzutã cantitatea de energie consumatã/persoanã.
Aici un rol important îl au mai ales furnizorii de energie care sunt interesaþi
de creºterea numãrului de consumatori, furnizori care prin alianþe ºi
achiziþionãri ale unor companii mai mici, au cãpãtat o putere incredibilã.

Precizãm douã lucruri care confirmã cele prezentate mai sus:
1. Primul fapt îl reprezintã schimbarea simetriei transport persoane-bunuri,
creºte neschimbat consumul de energie al transportului anual în jur de 4%.
Pe drumurile Europei zilnic se produc blocaje de circulaþie. Cele mai mari probleme sunt cauzate zi de zi de
camioane ºi vehicule de tonaj mare, conform unor specialiºti aceºtia produc pagube drumurilor de 100 000
de ori mai mari (!) decât maºinile personale. Este evidentã ºi creºterea uriaºã a zborurilor efectuate. În
comparaþie cu transportul feroviar s-au ieftinit simþitor biletele de avion, în urma unui acord comun internaþional
din anii '50 ei bucurându-se de o reducere de taxe. Nu trebuie sã se plãteascã de exemplu, daunele cauzate
mediului, cu toate cã o persoanã ce cãlãtoreºte cu avionul peste ocean polueazã cât o maºinã într-o jumãtate
de an. Agenþiile de transport aerian ºi agenþiile de turism din cauza concurenþei foarte mari, scad preþurile
biletelor sub preþul de cost. Cursele ieftine de turiºti cauzeazã probleme mari peste tot în lume. Tot mai frecvente
sunt întârzierile din cauza aglomerãrii spaþiului aerian, siguranþa avioanelor devenind tot mai precarã.

2. Celãlalt exemplu ar fi atitudinea þãrilor dezvoltate la problema schimbãrilor climatice. Cercetãtorii au ajuns
la concluzia cã ar trebui reduse emisiile gazelor care cauzeazã efectul de serã cu cel puþin 60-80%, pentru a
opri schimbãrile de climã antropogene (datorate omului), deºertificarea, pierderea diversitãþii biologice
(dispariþia speciilor de plante ºi animale) etc., acestea fiind cauzate în esenþã de activitãþile distructive ale
omului. În comparaþie, þãrile dezvoltate din vest au hotãrât o scãdere a emisiilor de gaze cu efect de serã (în
special de CO2) cu 5-8% pânã în 2010, prin aºa-numitul Protocol de la Kyoto. 
În 1998, 160 de þãri au semnat acest Protocol dar mai multe puteri industriale cum ar fi de exemplu SUA, nu
l-au ratificat. În anul 2001, la Conferinþa Pãrþilor din cadrul Convenþiei-cadru pe schimbãri climatice din Bonn,
þãrile care au cãzut de acord la Kyoto asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de serã, au hotãrât sã-ºi
respecte angajamentele asumate acolo, indiferent de poziþia celor care nu au semnat încã acordul.
De ce nu scade "setea" de transport a lumii? Deoarece a devenit o adevãratã dogmã: liberalizarea comerþului
cu mãrfuri ºi concentrarea producþiei într-o mãsurã cât mai mare, dogmã care în Uniunea Europeanã nu ºi-a
gãsit soluþionarea.
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De ce nu se stopeazã consumul de energie din combustibili fosili în þãrile dezvoltate? Rãspunsul acestei
întrebãri stã în primul rând în contradicþia dintre energie ºi forþa de muncã.

Conform Instituþiei de Susþinere a Dezvoltãrii din Wuppertal, în Germania 1 kWh de energie corespunde cu
1/100 de ore din venitul mediu. Acesta nu este preþul real, ci un preþ obiºnuit prin mijloace protecþioniste.
Preþurile sunt la fel de disproporþionate ºi la centralele pe bazã de cãrbune. În ambele cazuri poluarea
mediului ºi schimbarea climatului global este un preþ care este plãtit de întreaga  societate (conform conferinþei
despre globalizare a Dr. Ernest U. von Weizsäcker din 20.09. 2000).
În þãrile din lumea a treia sunt ºi astãzi lipsuri mari la reþelele de distribuþie a energiei ºi capacitãþile se lãrgesc
încet.

Totodatã exploatãrile care deseori sunt efectate de mari conglomerãri de firme multinaþionale, se desfãºoarã
în manierã poluantã. De exemplu la extragerea þiþeiului se elibereazã în atmosferã fãrã nici o mãsurã de
precauþie (sau sunt aprinse) cantitãþi foarte mari de gaz metan care produce efectul de serã. Scurgerile din
conducte cauzeazã pagube majore solului ºi apei.
Un exemplu elocvent asupra influenþei investitorilor din vest este ºi faptul cã în Nigeria nu s-a schimbat nimic în
30 de ani referitor la reglementãrile extragerilor de þitei, deºi fiecare stat dezvoltat a restricþionat de mai multe
ori acest proces în anii trecuþi.

Schimbãrile globale de climã

În douã decenii temperatura medie anualã a crescut cu 4oC  în Alaska, Siberia
ºi în unele zone din Canada. Stratul de zãpadã s-a subþiat cu 40%, iar zolnele
acoperite de gheaþã au scãzut în proporþie cu 6%.
Prospectele de turism au trebuit sã fie rescrise din cauza topirii premature a gheþii
cu douã sãptãmâni, la fel ºi îngheþul are loc cu douã sãptãmâni mai târziu.
Normal, nu aceasta este problema cea mai iminentã; problema apare însã din
cauza topirii acestor gheþari, care determinã ca teritorii de uscat din ce în ce mai
vaste sã ajungã sub ape; se schimbã balanþa chimicã în ceea ce priveºte
chilibrul dintre apa dulce ºi cea sãratã. Se poate schimba direcþia ºi viteza
curenþilor de apã, de exemplu în curentul Golf. ªi cu toate acestea, cum am mai
precizat anterior, mai multe þãri se feresc sã semneze acordul cu privire la restricþionarea producerii gazelor
care cauzeazã efectul de serã, îndeosebi a dioxidului de carbon. Motivul oficial din cauza cãreia se feresc
aceste puteri sã semneze este acela conform cãruia nu sunt suficiente dovezi din punct de vedere ºtiinþific care
sã ateste faptul cã schimbãrile climatice sunt cauzate de gazele provenite din arderea combustibililor fosili.

În prezentm meteorologi îngrijoraþi din SUA au schimbat tactica ºi cer restricþionarea metanului în locul
dioxidului de carbon. (Metanul se gãseºte ºi în naturã, dar în special acesta este produs în urma activitãþii
omului, la extragerea þiþeiului, în depozitele de deºeuri, putrezirea deºeurilor biologice, stocarea apelor
reziduale, etc.)
SUA constituie 4% din populaþia TERREI ºi totuºi produce 25% din emisiile de gaze ºi substanþele poluante.

Firmele mari de asigurãri din lume mai nou se gândesc dacã nu ar fi indicate unele mãsuri de precauþie cu
privire la unele pagube produse de schimbãrile de climã. 
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Pânã acum catastrofele de acest gen, de proporþii mari au avut loc în þãrile din lumea a treia, unde nu existã
firme de asigurãri. Au avut loc inundaþii în China, în urma cãrora au rãmas fãrã
locuinþe 20 000 000 de oameni. În unele zone din America, în zonele de pe
malurile oceanelor, care mai demult erau puþin populate s-au construit hoteluri, vile,
etc., deoarece în ultimii 50 de ani nu au fost furtuni de proporþii mari. Dacã acum s-
ar produce un tsunami sau creºterea nivelului de apã ar atinge cotele prezise, ar
produce pagube imense, care ar însemna  colapsul reþelelor uriaºe de asigurãri.

De ce aceste societãþi de asigurãri nu au exercitat pânã acum presiuni pentru
schimbarea politicii energetice în vederea stopãrii schimbãrilor globale climatice?
Motivul este cã majoritatea acþiunilor lor sunt investite în firmele mari de extragerea þiþeiului, în industria
automobilelor ºi în celelalte industrii care polueazã mediul. Existã ºi þãri care au cãpãtat experienþã pozitivã în
domeniu, deoarece merg pe principiul cã se meritã nu doar sã fie respecte dar sã se ºi facã un pas înspre
cerinþele ecologice ºi restricþiile acestora. Germania s-a angajat de bunãvoie cã pânã în 2005 va reduce
emisia de dioxid de carbon cu 25%. Acum, noul guvern vrea sã mãreascã acest angajament ºi intenþioneazã
sã atingã acest obiectiv prin introducerea unei taxei ecologice pe carburanþi ºi a unei legi a energiei
regenerabile; prin creºterea proporþiei centralelor energetice conectate; folosirea energiei solare ºi prin ajutorul
acordat la construirea centralelor eoliene. ªi Marea Britanie a introdus un fel de taxã pe emisiade CO2 la
consumul de energie industrial. Fac excepþie numai firmele care se angajeazã în reducerea considerabilã de
emisie sau cumpãrã reducerile de emisie de gaze cu efect de serã din alte þãri. În unele cazuri se pot exclude
în totalitate. În aceste cazuri, fabrica sau þara îºi poate vinde "dreptul la poluare". Acum sunt în elaborare legi
care sã reglementeze condiþiile de comercializare a dreptului la poluare.
Ecologiºtii se tem cã în ciuda avantajelor globale - companiile ºi implicit þãrile vor deveni comode.

Comparaþie internaþionalã a consumului de energie pe cap de locuitor (2000)

Ungaria Cehia UK UE Germania Austria Franþa Belgia
3,7 6,2 6,4 6,7 6,9 7,4 7,9 8,7

Adepþii energiei atomice încearcã sã convingã lumea de afaceri ºi societatea în special, cã energia nuclearã
prezintã o cale de ieºire din criza climaticã. În Uniunea Europeanã nu s-a formulat încã o concluzie asupra
viitorului energiei atomice.
În mai multe þãri în urma dezbaterilor publice s-a oprit construcþia unor centrale atomice noi. În Germania s-a
ajuns la un compromis în sensul cã nu se mai fac modernizãri la centralele nucleare existente; ultima centralã
funcþionalã trebuind a fi opritã peste 32 ani. Termenul este atât de îndepãrtat ca sã se mai poatã face
suplimentarea energiei produse de aceste centrale din surse de energii regenerabile. Mai mult, conform noii
reglementãri - în ciuda liberalizãrii pieþei energetice - se interzice importul energiei provenite din centrale
nucleare. ªi la producerea energiei în hidrocentrale se poate vorbi de emisii de cantitãþi însemnate de gaze
care produc efectul de serã. În unele þãri în curs de dezvoltare ca India ºi China, cu ajutorul lumii financiare
internaþionale vor sã creeze baraje a cãror producþie de energie sã deserveascã regiuni uriaºe din þarã. Cei
care se opun, se tem de efectele catastrofale a acestor construcþii, de distrugerea peisajului ºi a surselor de
energie regenerabilã.
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Sã transportãm pe drumuri publice sau pe calea feratã?

Dublarea preþului la þiþei de anul trecut a ºocat pretutindeni oamenii. Mulþi nu ar crede cã aceste preþuri ridicate
sunt mult mai mici în comparaþie cu anii '70. ªi totuºi ºtim despre companiile de transport (cu camioane) cã au
exercitat presiuni asupra guvernelor pentru scãderea accizelor la carburanþi. În general guvernele þãrilor
europene au hotãrât sã reziste presiunilor ºi sã menþinã aceste legi de protecþia mediului.

Furnizorii de carburanþi sunt folosiþi astfel încât, ca prin intermediul lor utilizatorii autovehiculelor sã plãteascã
mãcar în micã mãsurã daunele circulaþiei publice asupra populaþiei. În producerea de daune, "conduc"
întocmai camioanele, deoarece aceºtia produc pagube mult mai mari
decât maºinile personale la drumuri, ºi cauzeazã cele mai
multe accidente.

Ar fi mult mai indicat ca transportul de tranzit sã ajungã în
totalitate de pe drumurile publice pe transportul feroviar.
Pentru a obþine acest lucru ar fi nevoie de taxe de drum ºi alte
taxe de tranzit care sã facã transportul feroviar mai rentabil
reducându-se astfel daunele produse mediului ºi prin acesta,
populaþiei.

Agriculturã cu economie de energie 

Din studierea istoriei ºtim cã apariþia societãþii sclavagiste a
fost posibilã odatã cu dezvoltarea agriculturii ºi a creºterii
animalelor. Ca urmare a crescut producþia de alimente peste
necesarul de consum. Aºa cã nu a mai fost nevoie ca fiecare
sã se ocupe de producerea alimentelor. Productivitatea a crescut continuu datoritã inovaþiilor din agriculturã.

Odatã cu dezvoltarea reþelei de cãi ferate din secolul trecut, surplusul de alimente era redistribuit cãtre zonele
care aveau lipsuri. Industria chimicã a impulsionat productivitatea. Folosirea îngrãºãmintelor chimice, a
insecticidelor, a fungicidelor a dus la creºterea semnificativã a productivitãþii. Un proces asemãnãtor s-a derulat
ºi în zootehnie odatã cu folosirea hormonilor de creºtere, a descoperirilor geneticii, a nutreþurilor bogate în
proteine.

Dupã cel de-al II-lea rãzboi mondial, þãrile dezvoltate din vestul Europei au adoptat o strategie cu privire la
producerea bunurilor alimentare la nivel naþional. Astfel, s-au strãduit ca necesarul sã ºi-l asigure din propria
producþie, chiar ºi atunci când solul era nefertil, clima era nefavorabilã sau numãrul agricultorilor a scãzut (în
Ungaria ºi astãzi 5-6% din populaþie trãieºte exclusiv din agriculturã). Cel mai sprijinit sector pe piaþa comunã
a Europei a fost agricultura, care a fost preluatã de Uniunea Europeanã. De câþiva ani în Uniunea Europeanã
sprijinul acordat agriculturii a fost de 40%, pe când numãrul persoanelor care lucreazã în agriculturã este de 4%.

Din cauza acestei situaþii anormale, pentru un loc de muncã în agriculturã sunt necesare mai multe maºini,
utilaje, construcþii decît pentru un loc de muncã în industrie. 
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Nu-i de mirare cã în agricultura modernã intensivã balanþa energiei este negativã. În agricultura modernã,
balanþa energeticã pozitivã existã doar acolo unde este sol fertil ºi climã favorabilã acolo unde producãtorii
sau agricultorii sunt profesioniºti. Aceºtia folosesc puþine substanþe chimice ºi maºini agricole. În pomiculturã,
legumiculturã ºi pãºunat în general, dar nu neapãrat, agricultura ecologicã dã o balanþã energeticã
favorabilã. Un exemplu susþinut de dezvoltare îl reprezintã comunitãþile din perioada Evului Mediu din Ardeal.
Deºeuri practic nu erau iar pãmântul a fost folosit strict raþional la fel ca ºi masa lemnoasã. Se creºteau atâtea
animale încât sã asigure îngrãºarea pãmântului cu îngrãºãminte naturale. Morile de vânt ºi cele de apã
asigurau suficientã energie pentru întreþinerea gospodãriilor. (Nu existau maºini de spãlat sau boilere, iar
femeile de la sat spãlau preºurile în râu). Sãrãcia ºi sub-dezvoltarea ascundeau multe pericole. În lumea a treia
o mare parte a populaþiei este privatã de electricitate. Totodatã natalitatea creºte în ritm foarte rapid. În Africa
ºi India se foloseºte neraþional pãmântul rezultând o productivitate slabã, pãºunile sunt suprasolicitate iar din
lipsã de resurse energetice plantele sunt folosite ca ºi combustibil.

Este mai surprinzãtor faptul cã aºa zisa metodã de agriculturã a dus la creºterea efectului de serã datoritã
creºterii de CO2 ºi de alte gaze precum: protoxidul de azot (N2O) ºi metan (CH4). Astãzi în lume sunt 1,3
miliarde de vite care emanã atât CO2, cât 600 milioane de automobile. O bovinã de 600 kg necesitã (Der
Spiegel 6/2001):
- combustibil: 2500 l pentru producerea furajelor;
- furaje: 3,5 tone soia ºi alte cereale;
- apã pentru irigat ºi prelucrarea furajelor: 600 000 litri;
- apã potabilã:14 600 litri;
- îngrãºãminte naturale: 14,6 tone (care nu sunt transportate pe ogoare ºi care ajung în pânza freaticã);
- dioxid de carbon: 3 mil litri (din arderea combustibilului);
- metan: 200 000 l (digestie);
- rezultat net: 300 kg carne.

Din fericire aceastã tehnologie nu a ajuns peste tot. În Hortobagy - Ungaria,  fiind o zonã protejatã de lege se
cresc atâtea animale cât permite pãºunea. Animalele sunt libere atât vara cât ºi iarna ºi nu primesc nici un fel
de antibiotice sau derivate hormonale. 

În Austria existã ferme în care din îngrãºãmintele naturale provenite de la 28 de bovine precum ºi din deºeurile
de la o gospodãrie se produce atât biogaz cât sã asigure energia (încãlzire, gãtit, apã caldã) unei locuinþe
de 160 mp ºi anexe. Restul de îngrãºãminte ajunge pe terenurile arabile.

“Bio-diesel”, poate fi alternativa la combustibilul tradiþional?

În Ungaria au apãrut articole conform cãrora ar trebui produs bio-diesel (biocombustibil) din diferite seminþe
bogate în ulei. Agricultura ar avea de câºtigat agricultura deoarece s-ar putea produce astfel produse cerute
de piaþã, ºi ar avea de câºtigat ºi mediul înconjurãtor deoarece amestecul biodizelului cu combustibili
tradiþionali ar duce la scãderea emanaþiilor toxice -spun cei care sprijinã producerea biocombustibilului.

De mult timp se încearcã scãderea emisiilor toxice din combustibilii tradiþionali cum ar fi benzina ºi motorina. 
În anii ‘30 maºinile erau puse în funcþiune cu ajutorul folosirii gazului de lemn. În Bazilia mult timp s-a folosit
ca experiment alcoolul, iar din anii ‘80 s-a încercat producerea de combustibil pe baza seminþelor uleioase. 
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Ce se întrezãreºte cu privire la combustibilii alternativi? 

Pe scurt prezentãm afirmaþiile Forumului Social Ecologist din Austria cu privire la fabricarea biocombustibilului
din anul1998 .
1) Prin diferite mijloace tehnologice uleiurile vegetale se pot transforma în combustibil. Dacã pe acesta îl
amestecãm în procent de 5% cu combustibili fosili tradiþionali conþinutul de CO din gazul de eºapament este
mult diminuat, ºi se poate economisi combustibil tradiþional. Prin acest proces se obþine glicerina pentru
industrie.
2) Produsele pe bazã de biocombustibil sunt biodegradabile în câteva sãptãmâni. Se descompun în sol ºi de
aceea se folosesc în scopul protejãrii mediului, în navigaþie ºi pentru întreþinerea terenurilor de golf. Dacã
motoarele maºinilor sunt modificate atunci ele pot funcþiona cu biocombustibil.
3) Biocombustibilul este un izvor de energie nouã, iar þãrile care nu au resurse de petrol sunt mai puþin expuse
faþã de þãrile bogate resurse de petrol.

Ce putem citi în materialele date de reþeaua europeanã de organizaþii neguvernmentale
“Transport ºi Mediu” (T&E) ºi de studiul Centrului de Economisire al Energiei ºi de
technologie a mediului (CE)?
(Lonneke Boels. The Potential of Substitute Fuels for Reducing Emissions in the Transport Sector,T/E,38 pg.)

Dupã ultimele constatãri în urmãtoarea perioadã (5 ani) ºi în viitor (10 ani) nu existã un combustibil nou cu
care se pot micºora noxele. Ca alternativã la motoarele Diesel în prezent doar gazul PB ºi gazul lichefiat se
pot folosi la automobile. Peste douã decenii utilizarea automobilelor electrice, a celor bazate pe hidrogen
precum ºi a celor bazate pe combustibili rezultaþi din prelucrarea reziduurilor forestiere ºi agricole - care conþin
celulozã - vor duce la scãderea poluãrii, însã producerea ºi folosirea lor va avea un cost mare ºi în viitor.

Din zahãr ºi din amidonul cerealelor se poate obþine metanol ºi etanol; existã o mulþime de plante uleioase ale
caror uleiuri vegetale sunt utilizate pentru obþinerea de metilester. Practic din tot felul de produse biologice se
produc combustibili necesari pentru mijloacele de trasport, cu excepþia deºeurilor biologice cu conþinut de
celulozã. 

Nefavorabilã este balanþa de energie:
- În cel mai bun caz din 14 MJ investiþi rezultã 10 MJ combustibil dar în general este nevoie de mai multã
energie pentru producere, esterificare, pentru transport etc.
- La ardere doar emanaþia de dioxid de carbon scade semnificativ dar oxizii de azot ºi alte noxe nu scad.
- Cultivarea necesitã o suprafaþã mare de pãmânt ºi o cantitate mare de îngrãºãminte chimice sau naturale,
muncã intensivã, toate pun în pericol mediul înconjurãtor.
- Numai cu ajutorul unei subvenþii consistente se pot obþine produse competitive în ceea ce priveºte raportul
calitate-preþ.
Totodatã Biroul Mediului European din Bruxelles  refuzã printr-o scrisoare deschisã în cadrul Conferinþei despre
tehnologii ºi combustibili pentru un mediu nepoluat de la Lisabona Iulie 1999: "Need for Drastic Changes in
Transport to Improve Air Quality", urmãtoarele:
1. Biocombustibilii nu sunt competitivi în aceleaºi condiþii de piaþã cu combustibilii tradiþionali.
2. Agricultura intensivã necesitã multe substanþe chimice ºi maºini grele care degradeazã solul, duce la
formarea monoculturilor ºi la scãderea biodiversitãþii etc.
3. Amidonul din zahãr, combustibilii obþinuºi din plantele uleioase nu contribuie la diminuarea încãlzirii
globale, deoarece numeroase experimente au dovedit cã energia necesarã cultivãrii lor este aproape acelaºi
cu cantitatea energiei obiºnuite.
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4. Este cu totul altceva prelucrarea uleiului de gãtit - ars cât ºi a resturilor de grãsimi provenite de la abatoare,
probleme cu care nu se ocupã cele douã studii. Reutilizarea, regenerarea acestora este chiar indicatã din
punct de vedere al protecþiei mediului. 

Este raþional ºi sustenabil ca agricultura sã utilizeze bioenergia produsã la generarea cãldurii (cazane mai
mici, uscãtorii, etc), la punerea în funcþiune a utilajelor agricole adaptate la acest tip de combustibil.
Combustibilul pentru mijloacele de transport reprezintã o altã problemã. Conform experienþelor internaþionale
agricultura nu poate oferi soluþii viabile în producerea combustibililor din produse agricole.
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CAPITOLUL V

IDEI ªI PROPUNERI

În Uniunea Europeanã, în afarã de finanþarea de bazã aproape toate sursele financiare se obþin din proiecte
sau de la sponsori. Acest fapt este foarte puþin cunoscut în cercul ºcolilor româneºti, dar trebuie sã urmãm
exemplul din strãinãtate. ªcolile care se ocupã cu proiecte, au dezvoltat relaþii bune cu investitorii, cu
administraþiile locale, obþin surse mai bune de venit, uºurându-ºi astfel munca. ªtim cã scrierea de proiecte este
obositoare ºi foarte des se întâmplã sã nu câºtigãm, dar meritã totuºi energia investitã în identificarea
posibilitãþilor ºi urmãrirea acestora. Este important sã facem cunoscute activitãþile desfãºurate în ºcoalã, în
rândul localitãþii sau întregii regiuni. Trebuie sã cãutãm susþinãtori pentru punerea în practicã a ideilor. Unii
întreprinzãtori nu sponsorizeazã cu bani, preferã alte modalitãþi. Le uºurãm sarcina dacã adunãm cerinþele. De
exemplu putem introduce pe listã: sãli gratuite, prãjituri, copii Xerox, hârtie, spectacole-prezentãri cu film,
donarea unor echipamente vechi, prezentãri la locul de muncã, cadouri mici pentru câºtigãtorii concursurilor
organizate, etc. 

Sã atragem câþi mai mulþi participanþi!

Caietele de lucru pot fi completate de copii acasã cu familia. Putem expune
desenele realizate, în cadrul diferitelor activitãþi, programe, expoziþii la care sã
invitãm administraþia localã ºi reprezentanþii presei. Citirea unor compuneri reuºite
ºi prezentarea lor în ziarul ºcolii sau pe panouri este de asemenea o altã
modalitate de a se face cunoscutã activitatea elevilor. Deja în mai multe ºcoli se
organizeazã zile tematice. Prin pregãtirea acestor teme elevii exerseazã sã facã
prezentãri ºi îºi dezvoltã totodatã ºi simþul lor organizatoric.

Sã invitãm oaspeþi la spectacole, evenimente 

Se pot invita la ore unii pãrinþi pricepuþi, reprezentatul firmei locale de distribuþie a energiei, specialistul în
mediu al administraþiei locale, ziariºti ºi membrii ai unor organizaþii de protecþia mediului.

Copii sã facã cunoºtinþã cu zona din punct de vedere al economiei de energie!

Sã organizãm excursii cu ºcoala la muzee tehnice, birouri de consultanþã energeticã sau copiii pot sã facã
"descoperiri-explorãri" în zonã. Mulþi nu sunt atraºi de tehnologia modernã. La þarã mai putem gãsi mori vechi,
în unele case se mai folosesc sobe ºi vetre care pot fi fotografiate, desenate. Pot asculta poveºtile bãtrânilor
despre folosirea acestor obiecte, despre metode vechi de construcþie, despre creºterea animalelor sau despre
lucrarea pãmântului. Nu numai fetele pot fi interesate de metode de gãtit, de reþete, de metode tradiþionale de
preparare-conservare. Se pot interesa de asemenea, dacã existã meºteºugari, întreprinzãtori care eventual mai
lucreazã cu metode ºi materiale tradiþionale.
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Sã transmitem mesaje pozitive    

Sã susþinem participanþii sã prezinte partea seninã ºi frumoasã a protecþiei mediului. Sã creºtem simþul de
responsabilitate individualã a copilului. În strãinãtate sunt o mulþime de emisiuni de divertisment ºi rubrici de
ziar care se ocupã cu protecþia mediului, existând în acelaºi timp ºi multe caricaturi de acest gen.

Sã lãsãm copii sã argumenteze ºi sã discute

Probabil nici cititorii adulþi nu sunt de acord cu tot ce scriu ziarele. ªi copii vin de acasã
cu diferite idei, opinii sau structuri valorice care uneori sunt total contradictorii. Sã-i
lãsãm sã se convingã între ei, dar sã-i atenþionãm sã argumenteze în cunoºtinþã de
cauzã.

Sã-ºi pregãteascã propriul manual: "ECONOMISEªTE !"

Aceastã publicaþie are în vizor mai multe categorii de vârste. Sunt pãrþi care vizeazã mai ales adulþii ºi liceenii,
altele pe cei mici. Sã îi îndemnãm pe elevi sã strângã imagini, ilustraþii la cele citite aici, sã ilustreze problemele,
rãspunsurile, sã caute în ziare, ºtiri, din împrejurimi. Aºa  se poate transforma aceastã publicaþie în ceva inedit,
original.

Desen, picturã

Cei mai mici, elevii din clasele mici (pânã în a V-a ºi a VI-a) preferã sã se exprime prin desen. Sã îi îndemnãm
sã prezinte partea frumoasã ºi folositoare a protecþiei mediului ºi a economisirii energiei. 
- Dacã încadreazã în desen ºi texte, sã aibã grijã la aºezarea acestuia.
- Sã inventeze caricaturi, sã le dãm idei la desene.
- Cei visãtori pot desena "ºcoala viitorului" sau casele visurilor lor. Sã-i îndemnãm sã-ºi dea frâu liber
imaginaþiei. ªi în viaþa de zi cu zi putem sã ne realizãm mai bine visele dacã ne detaºãm puþin de banalitãþile
ºi realitatea cotidianã.
- Sã expunem lucrãrile ºi sã invitãm la expoziþie ºi ºcolile vecine.
- Cei mari ar putea sã îndrãgeascã prepararea colajelor. Pentru aceasta sã colecþionãm din timp reviste
colorate ºi alte materiale auxiliare: sârmã, plutã, etc. 
- Sã proiecteze afiºe. Reclamele sunt parte componentã a vieþii noastre moderne, dar este foarte important în
acelaºi timp cât sunt ele de originale ºi ce vor sã exprime. Cei interesaþi pot gãsi idei ºi pe Internet. 

Prepararea machetelor

Pot prepara machete despre utilizarea energiilor regenerate, despre clãdiri, despre aºezarea idealã a
staþiunilor: unde sã fie construite casele, parcurile, drumurile, etc. 

Jocuri

Chiar ºi cei mici pot prepara ºi colecþiona jocuri, care funcþioneazã cu un fel de energie naturalã, cum ar fi de
exemplu celebrul jo-jo sau vaporaºul cu velã. Pot plia din hârtie rotitori, iar cei mari pot plia ornamente de
Crãciun care se rotesc la flacãra lumânãrii.
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Puteþi gãsi modele de Origami pentru cei mici pe urmãtoarea paginã web irlandezã de economisire a energiei:
www.irish-energy.ie/Smart E/Activities/worksheets/wastw.htm.
Sã confecþioneze jocuri de companie! De exemplu cãrþi tip întrebare-rãspuns sau jucãrii cu zar, în care anumite
câmpuri premiazã acþiunea corectã, altele pedepsesc cele incorecte (pas înapoi, rãmâi o turã, etc).

Fotografii, înregistrãri de magnetofon

Impresiile, imaginile vãzute în timpul excursiilor, pe "drumuri de exploatare" pot fi
imortalizate cel mai rapid prin fotografii, iar interviurile prin înregistrãri de magnetofon
(lângã notiþe, schiþe). Putem organiza din acestea expoziþii, putem da culoare lucrãrilor,
putem arhiva pentru biblioteca ºcolii etc.

Compuneri

Sã nu neglijãm aspectul exterior nici în cazul textelor! Acest criteriu poate fi îndeplinit cel
mai simplu prin utilizarea calculatorului, dar cele scrise cu mâna pot fi tot atât de
prezentabile. Dacã dimensiunea lucrãrii este mai mare, legarea dosarului sau a cãrþii se poate prepara acasã.
Aºadar putem pãstra lucrãrile clasei sau ale cercului ani de-a rândul. 
Cei mari sã nu uite menþionarea surselor de inspiraþie la sfârºitul lucrãrii, dacã au folosit cãrþi, reviste,
manuscrise sau baze de date computerizate, petnru a putea fi gãsite oricând aceste surse.

Interviuri, vizite

În Statele Unite ale Americii  în anii '60 s-a iniþiat o miºcare în cadrul liceenilor pentru cunoaºterea istoriei
recente. Astfel, aceºti liceeni s-au pregãtit sã celebreze aniversarea de 200 de ani. Copiii au vizitat persoane
în vârstã care s-au nãscut sclavi ºi au fost martorii rãzboaielor ºi a evenimentelor fatale. Ceilalþi au povestit ce
efecte a avut în viaþa lor telefonul, maºina ºi alte noutãþi tehnice, eventual dacã ei însuºi le-au instalat în
staþiunea respectivã. Ulterior au aranjat ºi prelucrat materialele obþinute: conversaþiile înregistrate, fotografiile
pregãtite la faþa locului ºi din cele mai valoroase au pregãtit programe de radio, cãrþi, articole de ziar. Câteva
dintre acestea au fost folosite ca materiale didactice în ºcolile locale.
În mod analog, ºcolarii noºtri pot colecþiona amintirile oamenilor mai în vârstã, ca nepoþii sã cunoascã mai bine
trecutul.

Spectacole

De multe ori am sesizat chiar ºi la conferinþe, cã e mult mai plãcut sã asculþi un prezentator educat, bine
pregãtit, dotat cu simþul umorului, decât unul, care face pe grozavul cu banalitãþi plictisitoare ºi expresii strãine,
în prezentãri color PowerPoint. Sã avem grijã la conþinut ºi la formã pentru ca discursul nostru sã fie clar ºi pe
înþelesul tuturor.

Pro ºi contra

Sã încurajãm profesorii sã aleagã subiectul sau sã prezinte problema în aºa fel încât sã creeze dispute. Prin
aceasta putem sã impulsionãm ascultãtorii, ca în vederea apãrãrii propriului adevãr sã se pregãteascã mai
bine la subiectul respectiv.
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Câteva idei pentru dispute:
- Binecuvântare sau blestem? (energia atomicã, automobilul, sisteme de climã, centre de comerþ, etc.)
- Unde se trãieºte mai bine: la oraº sau la þarã?
- În ce locuinþã ai prefera sã locuieºti?
- Ce sã cumpãrãm ºi ce sã mâncãm?
- E scumpã sau ieftinã energia în þara noastrã?
- Avem destule mijloace pentru ocrotirea mediului?
- Cei mici se pot juca imortalizând o zi din viaþa unei persoane, a unei familii nepãsãtoare precum ºi a uneia
conºtiente de problemele mediului. Cum e o zi din viaþa lor? Ce ar trebui sã se pãstreze ºi ce anume sã se
schimbe?

Patrula de energie în ºcoli

Sã formãm echipe în clase ºi ºcoli din elevii interesaþi de problemele de economisire a energiei! Misiunea lor
este de a observa modalitãþile de economisire: rezervoare de toaletã care curg, ferestre care nu se închid bine,
sisteme de iluminat prãfuite sau care pâlpâie. 
Se aeriseºte corect? 
Se lasã luminile aprinse sau stinse? 
Robinetele sunt bine închise? 
Sã discute dacã ºcoala corespunde cerinþelor termice din punct de vedere tehnic!
Sunt locuri unde se pierde cãldurã? 
Ce opþiuni s-ar putea gãsi pentru scãderea costului de încãlzire? 
Sã se investigheze la administraþie sau la autoritãþile locale factura de energie a ºcolii!
Cum se raporteazã aceasta la celelalte cheltuieli?
Dacã ºcoala are bufet, sã se verifice dacã este exploatat conºtiincios din punct de vedere al mediului!
Sã fie atenþi ºi la factorul de confort!
Este sãnãtoasã ºcoala? Are pereþii mucegãiþi sau este expusã la curent?
Sã se planteze copaci în curtea ºcolii, plante cãþãrãtoare pe pereþi ºi garduri; sã cearã bani de la administraþia
localã pentru realizarea acestor obiective!

Zile tematice 

Ziua Pãmântului (22 Aprilie), Ziua fãrã Maºini (22 Septembrie), Ziua Apei (22 Martie), etc - sunt zile bine
cunoscute ºi luând ca model, putem sã organizãm de exemplu: "Ziua fãrã Curent", primãvara, ca aceasta sã
nu deranjeze derularea activitãþii în ºcoalã.

Sã calculãm!

Bugetul gospodãriilor

Prin citirea periodicã a contoarelor de apã, gaz, curent putem þine o evidenþã a consumului, chiar ºi în urma
diferitelor activitãþi.

Rezultatele vor fi mai semnificative, dacã datele sunt colectate pe perioade lungi (luni, ani) sau dacã le
comparãm cu datele altor familii. Sã exprimãm economisirea în lei. De cât timp avem nevoie, ca sã putem
cumpãra din economisiri o bicicletã sau o casetã mult doritã? 
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Cum putem economisi mai eficient scãderea iluminatului: dacã facem duºuri mai scurte, dacã scãdem
temperatura camerei cu 1-2oC  sau dacã familia parcurge cu 100 km mai puþin cu autoturismul propriu? Care
sunt acele capitole unde PUTEM sã facem economii? Existã domenii de activitate unde doar bunele maniere
ºi conºtiinþa dicteazã economisirea, dar plata este aceiaºi ºi pentru risipitori ºi pentru cei care economisesc?

UTILIZAREA ENERGIEI

ÎN ªCOLI

Activitãþi practice - exemplu

În general în ºcoli întâlnim urmãtoarele modalitãþi de utilizare a energiei:
Încãlzire: este energia utilizatã la încãlzirea clãdirii. Se poate realiza prin utilizarea apei calde în radiatoare
sau prin utilizarea energiei electrice. Încãlzirea aerului care circulã în sistemul mecanic de ventilaþie necesitã
energie de asemenea. 
Instalaþie de ventilare: energia care este necesarã încãlzirii aerului din sistemul mecanic de ventilaþie.
Ventilatoare ºi pompe: energia necesarã circulãrii aerului din conductele de ventilaþie cât ºi circulãrii apei
din reþeaua de conducte.
Apã caldã în unele ºcoli mai dotate (la cantina ºcolii, la duºuri etc)
Iluminat: energia folositã de becuri, lãmpi fluorescente, reclamele iluminate.
Diferite instalaþii, aparate: copiatoare, calculatoare, imprimante, ascensoare, etc.

Consumul nostru energetic depinde de temperatura exterioarã, de soluþiile tehnologice, de tipurile de geamuri,
de temperatura camerei, etc.

Ce trebuie fãcut: 

Identificaþi ce aparate din cadrul ºcolii funcþioneazã cu energie, petrol sau cu gaze. La începutul primei
sãptãmâni citiþi contoarele. Ca sã aflãm, dacã mãsurile de economisire funcþioneazã, trebuie sã cunoaºtem
temperatura exterioarã. Dacã într-o sãptãmânã este frig, s-ar putea întâmpla, ca mãsurile de economisire
aplicate sã nu aibã rezultatul aºteptat. Temperatura exterioarã determinã consumul: dacã este frig consumul
energetic este mai ridicat. Zilnic trebuie sã citiþi ºi sã notaþi temperatura exterioarã. La sfârºitul sãptãmânii
calculaþi temperata medie ºi notaþi-l în tabel.

Sãpt.1 (2-8 februarie) Utilizaþi energia în modul obiºnuit. Citiþi contoarele la sfârºitul primei sãptãmâni. 
Ce cantitate de energie electricã, de ulei, gaze naturale sau cãrbune aþi consumat? Notaþi valorile în tabel ºi
reprezentaþi grafic. Nu uitaþi sã mãsuraþi temperatura exterioarã.
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Sãpt.2 (9-15 februarie) Reduceþi temperatura sãlii de clasã cu 1oC. Citiþi contoarele la sfârºitul sãptãmânii a
doua. Ce cantitate de energie, ulei, gaz sau cãrbune s-a consumat? S-a modificat consumul energetic? Cu cât?
Sãpt.3 (16-22 februarie) Citiþi contoarele la sfârºitul sãptãmânii, calculând cantitatea de energie economisitã
faþã de sãptãmâna a doua. 
Sãpt.4 (23-29 februarie) Aplicaþi cât mai multe mãsuri de economisire. Citiþi contoarele la sfârºitul sãptãmânii.
Ce cantitate de energie aþi economisit faþã de sãptãmânile anterioare? Dar în total?

Stabiliþi întreaga suprafaþã încãlzitã a clãdirii. Ce cantitate de energie aþi consumat anul trecut? Ce cantitate
de ulei, gaze naturale sau cãrbune s-a utilizat în anul precedent?

Conþinutul energetic al uleiului este: 
42000-43000 kJ/kg = 36000-37000 kJ/dm3

Conþinutul energetic al gazelor: 
Aprox. 41000 kJ/m3,  
1 kJ= 0,278 Wh

Conþinutul energetic la cãrbune ºi lemne:
Lignit: 5000 kJ/kg
Lemn de foc: 17000 kJ/kg
Antracit: 33500 kJ/kg

Treceþi toate datele în tabel!

Sãptãmânã
Consumat

Activitãþi
desfãºurate

Temperaturã
medieEnergia

electricã
Petrol/

gaz Cãrbune/lemn

1

2

3

4


