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DRAGI  ELEVI,

Acest material vã dã posibilitatea sã participaþi la un program de
economisire a energiei. Veþi cunoaºte mai bine problemele legate de

energie, studiind consumul din gospodãria voastrã ºi al persoanelor din mediul
vostru. 

Organizaþia Naþiunilor Unite accentueazã faptul cã tinerii ºi copiii trebuie învãþaþi sã protejeze
mediul înconjurãtor. Sperãm cã programul vã va fi de folos, iar persoanele participante la acest

program sã utilizeze corespunzãtor energia ºi totodatã ei sã convingã ºi pe alþii sã procedeze la fel.

Nimeni nu poate rezolva tot, dar oricine poate face ceva!

Este motto-ul nostru pentru acest program. Nu vã aºteptaþi sã înþelegeþi ºi sã ºtiþi tot. Scopul programului nostru
este sã înþelegeþi ºi sã ºtiþi mai mult.

IINNTTRROODDUUCCEERREE



POSIBILITÃÞILE  DE  REDUCERE  
A  FOLOSIRII  

ENERGIEI  ªI  RESURSELOR  NATURALE

CCee  ppuutteemm  ffaaccee  aaccaassãã??

Aparatura electricã de acasã nu depinde doar de mediul în care staþi - dacã staþi la
þarã sau la oraº -, ºi de valorile pe care le adoptã familia voastrã. Iniþial ne gândim cã banii

sunt cei care determinã dotarea locuinþei cu aparaturã ºi mobilier. Dar nu despre bani este
vorba! La baza gospodãriei stau de fapt intenþiile. Nu trebuie sã fim foarte bogaþi ca sã ne putem

organiza viaþa în aºa fel încât sã putem proteja mediul.

Economisirea oricãrui tip de energie este modul de viaþã a persoanelor care gândesc sãnãtos. Dacã folosim
resursele naturale care nu se pot reînnoi, acestea, pânã veþi avea nepoþi, se vor epuiza sigur. Ce aþi spune dacã

bunicii voºtri ar fi fãcut deja acest lucru?



TESTTEST
DE  CONSUM  AL  ENERGIEI

AAccaassãã DDAA NNUU
* Notãm consumul de energie

* Stingem becurile dacã nu suntem în camerã

* Umplem întotdeauna maºina de spãlat la capacitate maximã

* Congelatorul se aflã într-o încãpere rãcoroasã

* Nu avem mobilier în faþa caloriferului

* Folosim becuri economice

* Aerisim încãperile timp de câteva minute intensiv, rapid

* Noaptea tragem perdelele sau jaluzelele

* Acoperim vasele când gãtim

* Dezgheþãm des frigiderul, congelatorul

* Duºul este economic, consumã puþinã apã

* La spãlatul vaselor folosim lighean pentru vase

* La ºcoalã sau la locul de muncã mergem pe jos sau cu bicicleta

* Dacã plecãm de acasã, scãdem intensitatea încãlzirii

* Noaptea scãdem temperatura camerelor

* Reciclãm hârtia, metalele ºi sticla

* Folosim rezervor WC economic

* Nu cumpãrãm produse de unicã folosinþã

* Nu cumpãrãm produse super-ambalate

* Reparãm aparatele în loc sã le aruncãm

FFãã  ssuummaa  rrããssppuunnssuurriilloorr  DDAA!!  DDaaccãã  nnuummããrruull  lloorr  eessttee::    

1-5: ai un drum lung de parcurs, e timpul sã porneºti!
6-10: ai multe obiceiuri bune, le poþi folosi ca punct de pornire 

pentru a adopta mai multe obiceiuri bune
11-15: eºti un exemplu demn de urmat, continuã astfel!
16-20: din familia ta cineva ar trebui sã fie ministru al mediului!



În viaþa de zi cu zi, pentru orice
activitate folosim energie: pentru încãlzirea ºi

iluminatul clãdirilor, pentru funcþionarea diverselor aparate ºi
pentru transport. În tabel gãseºti câteva exemple. Completându-l, fã o listã

despre cum ai folosit energia în ultimele 24 ore. Verificã dacã ai procedat corect
sau, existã probleme, unde ai putea schimba ceva! Procedeazã în acest fel data viitoare!

CCuumm  ffoolloosseeººttii  eenneerrggiiaa??

AAccttiivviittããþþii DDAA NNUU RRAARR PPrrooppuunneerree  ppeennttrruu  îîmmbbuunnããttããþþiirree

La duº opresc apa când mã dau cu sãpun

Când mã spãl pe dinþi, las apa sã curgã

Scriu pe ambele feþe ale colii de hârtie

În timpul liber mã plimb sau merg cu bicicleta

Dupã folosirea aragazului opresc gazul



Sã facem un tur al casei! Ce aparate casnice avem,
care este consumul lor? Cu ce încãlzim locuinþa? Cum obþinem

apa caldã? Cum gãtim, cum facem curãþenie, cum spãlãm? Dacã se stricã
un aparat, sã-l înlocuim cu altul mai economic? Este foarte important ca aparatura

pe care o cumpãrãm sã fie durabilã, sã nu fim nevoiþi sã o înlocuim în câþiva ani. În
general se poate afirma cã meritã mai mult sã cumpãrãm produsul care are o duratã de viaþã

mai lungã, chiar dacã e mai scump. Pe vremea bunicilor era normal ca un set de mobilier sã þinã
o viaþã întreagã. Azi însã mobilele nu sunt fabricate din materiale de bunã calitate ºi, oricât de mult le-

am menaja, ele nu ne þin o perioadã foarte lungã.

Sã vedem ce e în bucãtãrie! Câte vase avem pe care nu le folosim niciodatã? Nu avem nevoie de ele, dar sigur
ar avea un loc, trebuie numai sã-l cãutãm, dacã nu la noi, la alþii, care au nevoie!

Credem cã diversele aparate electrice de feliat, de pisat, de zdrobit fac munca mai rapidã, dar sã ne gândim, cât þine
pânã le luãm de pe raft, le folosim, dupã folosire le dezasamblãm, le spãlãm, apoi le reasamblãm ºi le punem înapoi pe
raft. În acest timp am fi terminat treaba lucrând doar manual. Un aparat de feliat electric îºi are locul într-o cantinã de
întreprindere, dar într-o gospodãrie de 3-4 persoane, pentru ce?

SE  POATE  TRÃI  CU  MAI  PUÞINÃ  
ENERGIE  ELECTRICÃ?



Timp de o sãptãmânã trebuie sã citeºti
contorul de energie electricã în fiecare searã. Astfel

poþi afla ce cantitate de energie foloseºti acasã. Cei care au
centralã termicã sau încãlzesc locuinþa cu cãrbune, gaz, ulei sau poate alt

combustibil (lemne), sã precizeze în chestionar.

Trebuie sã notezi numai cantitatea de energie folositã în ultimele 24 ore. Citeºte contorul luni
seara! Marþi vei nota o altã cifrã. Scade cifra de luni din cea de marþi, vei afla cantitatea de energie

folositã în ultimele 24 ore. Pune valoarea obþinutã pe grafic, pe coloana corespunzãtoare zilei de marþi!
Repetã procesul pânã lunea urmãtoare, inclusiv. Terminã activitatea unind punctele de pe grafic!

Adunând cifrele, vei afla cantitatea totalã de energie folositã acasã. Nu uita sã precizezi tipul de energie folosit!

MMããssuurraarreeaa  eenneerrggiieeii  ffoolloossiittee  aaccaassãã

CCoonnssuummuull  eenneerrggeettiicc  aall  ggoossppooddããrriieeii

kkWWhh
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mmaarrþþii mmiieerrccuurrii jjooii vviinneerrii ssââmmbbããttãã            dduummiinniiccãã lluunnii



În magazine se vând perii de dinþi
electrice, fierbãtoare de ouã, aparate pentru prãjit

pâine, aparate de mãrunþit legume, prese de fructe ºi multe alte
aparate casnice. Se consumã cantitãþi foarte mari de energie pentru

producerea acestora, pentru ambalare, transport, reclamã, vânzare, pentru
utilizare, pentru reparaþii, apoi pentru a le arunca. Fã o listã a aparatelor casnice, pe care

le poþi gãsi în magazine. De ce fel de aparate aveþi nevoie? Fãrã de care vã puteþi descurca?
Existã diferenþe între consumul acestora?

LLaa  ccuummppããrrããttuurrii

Produse Aveþi
acasã?

Consum  
(kW)

Cât  costã  sã
foloseºti  aparatul
timp  de  o  orã?

Îl  folosiþi?  
Da/Nu/Rar

Dacã-ll  folosiþi,  v-aaþi
descurca  fãrã?



Preþul în creºtere al apei i-a pus pe gânduri pe unii
oameni, care ºi-au dat seama pânã la urmã cã apa se poate

economisi. Considerãm cã este normal sã avem o apã curatã,
sãnãtoasã, totuºi nu prea ne gândim la economisirea ei. Într-o mare parte a

lumii existã o lipsã acutã de apã, noi trebuie sã ne gândim deja de azi sã nu risipim
apa. ªi în clãdirile deja construite se pot schimba multe, fiind foarte important sã aplicãm

cât mai multe idei de economisire. La casele care se construiesc acum trebuie sã ne gândim la
economisire de la proiectare, deoarece se pot cumpãra multe aparate ºi instalaþii economice.

Toaleta cu clãtire este una din cele mai mari consumatoare de apã, având în vedere cã la o singurã golire
a rezervorului se folosesc 10-15 litri de apã curatã. 

Economisirea apei se poate rezolva foarte simplu, punând un flacon de plastic de 2 litri umplut cu apã în rezervor.
Astfel, scãdem cantitatea de apã din rezervor care se trimite la canal la clãtirea toaletei. În cazul rezervoarelor

economice se poate regla nivelul apei.

Dacã preþul apei ar fi mai mare, probabil nu am rãci pepenele sau berea în apa de la robinet, nu am spãla vasele sub jet
de apã ºi nu am sta ore întregi sub duº. 

Dacã am fi nevoiþi sã cãrãm apa de la o fântânã aflatã la o distanþã mare, probabil am gãsi metode de economisire a apei,
astfel încât sã nu fim incomodaþi în gospodãrie.

Încercaþi: Apa cu care am spãlat legumele se poate folosi la udarea florilor, în apa în care am fãcut baie putem înmuia
hainele. Dacã punem un flacon de apã în frigider, avem apã rece fãrã sã lãsãm apa sã curgã pânã la rãcire. Plantele de
apartament ar prefera apa de ploaie, dacã ar putea-o primi, în locul apei de la robinet. Apa în care am spãlat câteva haine
este perfectã pentru spãlarea podelei din bucãtãrie. Cu planificarea atentã a activitãþilor sigur este mai uºor sã
economisim, chiar dacã nu suntem constrânºi de lipsa banilor.

Substanþele pe care le putem folosi doar cu mãnuºã de cauciuc trebuie evitate în gospodãrie. Sistemele de tratare
permit o epurare foarte sumarã a apei, astfel apa poluatã ajunge înapoi în natura. Sã ne gândim, oare ce spun
peºtii de aceste substanþe toxice. Existã substanþe la care se face reclamã multã. Mulþi le ºi încearcã,

deoarece sunt noutãþi. Între timp tot mai multe persoane se îmbolnãvesc de alergii ºi astm, e drept, nu
numai din cauza chimicalelor.

Putem monta robinete economice ºi la chiuvete, ba mai mult, putem anexa asemenea
aparate ºi la robinetul existent.

ECONOMISIREA  APEI



Pare un lucru mãrunt, sã nu lãsãm apa
sã curgã în timp ce ne spãlãm pe dinþi, sau cã putem

clãti periuþa ºi în apã rece, dar dacã faci un calcul al cantitãþii de
apã ce se poate economisi doar într-o dimineaþã dacã mai multe persoane

ar fi atente, poþi vedea cã nu e chiar atât de nesemnificativ ...

ÎÎnncceeaarrccãã!!
Lasã robinetul sã picure 1 orã, punând un vas sub el. Dacã într-o orã se scurge o cantitate atât de

mare dintr-un singur robinet într-o singurã locuinþã, gândeºte-te ce risipã înseamnã aceastã micã
problemã, dacã existã în multe locuri. Foloseºte apa provenitã de la acest experiment la udatul florilor!

Alte lucruri ude: este mai bine ºi pentru maºina de spãlat, ºi pentru noi sã spãlãm rufele numai când putem umple
maºina de spãlat. Maºina de spãlat vase este total inutilã într-o familie micã, la familiile cu 6-8 copii n-ar strica, dar

de obicei acolo nu sunt bani pentru astfel de lucruri. În instituþiile publice se poate vedea cã personalul care rãspunde
de curãþenie, spalã un etaj întreg cu o gãleatã de apã. Nu este bine, nici sãnãtos, dar oare e bine sã folosim 100 litri
de apã la o curãþenie într-un apartament? ªi cu chimicalele cum rãmâne? Sunt ele oare necesare?

DDuuººuull  
Când facem duº sau baie, folosim apã caldã. Pentru încãlzirea apei este nevoie de energie. Dacã facem duº, cantitatea de
apã depinde de cât timp stãm sub apã ºi ce cantitate de apã iese prin duº. Existã duºuri moderne, care scad cantitatea de
apã consumatã la jumãtate, însã duºul rãmâne la fel de comod.
Ce avem de fãcut? Calculaþi:
1. Mãsoarã cât dureazã duºul!
2. Întreabã-i aceleaºi lucruri ºi pe ceilalþi membrii ai familiei!
3. Câte duºuri faceþi sãptãmânal?
4. Câte minute înseamnã?
5. Mãsoarã ce cantitate de apã se scurge din duº în condiþii normale: în ce perioadã de timp se umple o gãleatã
de 10 litri. Repetã, sã afli timpul mediu.
Pentru a calcula cantitatea de apã pe minut, înlocuieºte valorile în urmãtoarea ecuaþie:

10 litri x 60 secunde = ........... litri/minut
........... secunde 

(timpul în care s-a umplut gãleata)

ªi ai reuºit sã calculezi ce cantitate de apã se scurge prin duº pe minut.

SSppããllaarreeaa  ddiinnþþiilloorr



6. Valorile obþinute, precum ºi cele de
la punctele 3 ºi 4 se folosesc pentru a afla ce

cantitate de apã foloseºte familia pentru duº într-o sãptãmânã.
7. Poþi calcula ºi cantitatea de energie folositã pentru încãlzirea acestei

cantitãþi de apã: pentru a ridica temperatura unui litru de apã cu 1°C avem nevoie
de 0,0012 kWh energie. Temperatura apei reci este de 6°C.

EExxeemmpplluu
De ce cantitate de energie avem nevoie pentru a încãlzi 1000 litri de apã de la 6°C la 38°C?

1000 x 0,0012 (kWh) x (38-6) = 38,4 (kWh)

8. Aflã ce preþ are 1 kWh energie electricã, apoi calculeazã cât costã duºul pe o sãptãmânã sau pe un an!
9. Dacã poþi face rost de un duº economic, monteazã-l ºi repetã punctele 5-6-7-8!

10. Dacã nu poþi obþine un duº economic, repetã punctele 5-6-7-8 cu informaþia conform cãreia dintr-un duº economic
curg 9 litri de apã într-un minut!
11. Calculeazã ce sumã se poate economisi pe sãptãmânã ºi pe an montând un duº economic!
12. Un duº economic costã 600 000 lei. În ce perioadã recuperãm aceastã sumã?



Cea mai mare cantitate de energie într-o familie se
foloseºte pentru încãlzire. Pentru schimbãri de mare anvergurã în

aceste sisteme este nevoie de adulþi, însã cu puþinã atenþie ºi tu poþi face
multe îmbunãtãþiri. 

Izolarea ulterioarã a locuinþei costã mult ºi se recupereazã doar pe termen lung, totuºi, dacã
aveþi posibilitatea e bine sã o faceþi. 

Ar fi bunã stimularea obiceiului de a acoperi pereþii caselor cu plante cãþãrãtoare. Existã mai multe specii
care pot trãi ºi în lãzi mari pe balcon, ºi vara rãcesc, iarna "încãlzesc" locuinþa.

Acoperiºurile plate pot fi izolate foarte eficient prin instalarea unei grãdini de acoperiº - soluþie prea scumpã
deocamdatã. Meritã sã lipim tapet termoizolator pe pereþii cu expunere nordicã.

AERISIRE,  IZOLARE,  ÎNCÃLZIRE  
-  Cu  inteligenþã!



AAccaassãã,,  îînn  aaffaarraa  eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee  ffoolloossiimm
uurrmmããttooaarreellee  ssuurrssee  ddee  eenneerrggiiee::

CCoonnssuumm  eenneerrggeettiicc  îînn  ggoossppooddããrriiee  ((ppee bbaazzaa  ccoonnttooaarreelloorr  ººii  aa  ccaannttiittããþþiiii  ddee  mmaatteerriiaallee  ffoolloossiittee))

Încãlzire centralã Alþi combustibili (hârtie, paie...)

Cãrbune Gaz metan Petrol

AAnn,,  lluunnãã,,
ssããppttããmmâânnãã

EEnneerrggiiee  eelleeccttrriiccãã
((kkWWhh))

CCããrrbbuunnee
kkgg

GGaazz
mm33

PPeettrrooll
mm33

ÎÎnnccããllzziirree  cceennttrraallãã AAlltteellee  ......
((ccaannttiittaattee))

Luni

MMaarrþþii

MMiieerrccuurrii

JJooii

VViinneerrii

SSââmmbbããttãã

DDuummiinniiccãã

LLuunnii

TTOOTTAALL

Dupã aceste mãsurãtori o sãptãmânã nu trebuie sã verificaþi consumul de energie.
Aceastã sãptãmânã se poate folosi pentru verificarea consumului propriu de energie.
Dupã aceea mãsoarã încã o sãptãmânã consumul familiei. Foloseºte aceleaºi metode,

ca prima datã ºi ilustreazã consumul pe acelaºi grafic, pe care ai lucrat data
trecutã, dar cu altã culoare! Comparã rezultatele!



Mâncarea de acasã este cea mai bunã.
ªi este ºi mai ieftinã, deoarece nu am fost nevoiþi sã

plãtim preþul ambalajelor, transportului, reclamei ...

FFaacceeþþii  oo  lliissttãã  aa  mmâânnccããrruurriilloorr  ppee  ccaarree  ddeejjaa  llee  ppuutteeþþii  pprreeggããttii  ººii  vvooii!!

Dacã gãtiþi în oalã sub presiune, mâncarea se preparã mai repede, gusturile se pãstreazã mult
mai bine. Sunt multe legume ºi fructe care se pot consuma crude. Bucãtãria reformistã a

redescoperit lada de gãtit, folositã sistematic de strãbunicii noºtri. Se poate fabrica ºi acasã, dar pânã
nu o avem, ne putem folosi de pat: diminieaþa punem orezul clocotit, dar nu fiert printre perne, ºi pânã la

prânz se fierbe de la sine. 

Din lapte se preparã acasã un lapte bãtut delicios, cu puþine adaosuri chiar ºi iaurt ºi chefir. S-o întrebãm pe bunica
cum se preparã brânza de casã. Nu este greu sã înveþi modul de preparare a murãturilor ºi a gemurilor, iar dacã

respecþi regulile de igienã, nu se vor strica. Gãtitul de dinainte de sãrbãtori este o ocazie unicã, fericitã a anului. Dacã
vara am uscat fructe ºi legume, putem prepara produse aparte pentru sãrbãtorile de iarnã. O prãjiturã specialã poate fi
un cadou mult mai valoros, decât un produs cumpãrat din magazine.

Produsele agricole cultivate de tine se potrivesc mult mai bine în bucãtãria unei persoane ce doreºte sã protejeze mediul,
decât marfa adusã de foarte departe.

GÃTITUL



Fã o listã cu componentele cinei de ieri! Completeazã
tabelul de mai jos!

Încearcã sã ghiceºti de unde provin alimentele consumate! Dacã provin din
imediata apropiere, pune un “x” în prima coloanã. Dacã provin din þarã, dar din localitãþi

mai îndepãrtate, pune “x” în coloana a doua! Dacã provin din strãinãtate, pune “x” în coloana
a treia. 

Ce aliment necesitã cea mai mare cantitate de energie? Ia în considerare cultivarea pãmântului,
transportul ºi prelucrarea!

Scrie un "R" lângã alimentul pentru care s-a consumat cea mai mare cantitate de energie! Un morcov cultivat
în grãdina proprie, consumat proaspãt, este ieftin din punct de vedere al energiei. Dacã însã este în conservã,

este mai scump din punct de vedere al energiei.

Încearcã sã afli dacã alimentele consumate îþi trebuie pentru creºterea ºi dezvoltarea ta sãnãtoasã.

Pãrinþii te pot ajuta în a da rãspunsurile ºi în scrierea semnelor - R (risipitor de energie) ºi E (economic) - la locul potrivit.

Cum s-ar putea îmbunãtãþi alegerea alimentelor din punct de vedere al energiei ºi al conþinutului caloric? Discutã cele mai
importante probleme cu familia!

AAlliimmeenntteellee  ººii  eenneerrggiiaa

CCoommppoonneenntteellee
aalliimmeenntteelloorr

DDiinn  zzoonnãã DDiinn  þþaarrãã DDiinn  ssttrrããiinnããttaattee RRiissiippiittoorr
ddee  eenneerrggiiee

EEccoonnoommiicc  

Cartofi
Morcovi
Lapte
Pâine
Banane
Carne



Ne putem continua observaþiile în legãturã cu
consumul de energie al familiei la autoturism. Dacã aveþi maºinã,

cât de des o folosiþi? Zilnic? Sãptãmânal? Lunar? În vest, cu ani în urmã
3/4 din populaþie mergea la ºcoalã sau la locul de muncã utilizând transportul în

comun. Azi acest raport a scãzut sub 2/3. În ambuteiaje, maºinile (în care stã de obicei
o singurã persoanã) circulã foarte încet. Este interesul nostru comun sã nu lãsãm transportul

în comun sã devinã inutil, deoarece respirând aerul poluat atât deþinãtorii de autoturisme, cât ºi
persoanele care nu au maºinã se îmbolnãvesc din ce în ce mai des. Un sistem imunitar slãbit poate

învinge mult mai greu bolile decât unul sãnãtos. Nu e întâmplãtor cã în locurile cu aer poluat numãrul
persoanelor cu alergii este mult mai mare decât în zonele cu aer curat. ªi alergia la polen se întâlneºte mai des

în zonele poluate, chiar dacã concentraþia de polen este aceeaºi în ambele locuri.

În acelaºi timp putem afirma, cã la un drum transatlantic cu avionul, unui cãlãtor îi revine o cantitate de poluare mai
mare decât poluarea provocatã de folosirea automobilului timp de un an de cãtre o familie. 

OBICEIURILE  DE  TRANSPORT



Trebuie sã analizãm foarte critic folosirea
automobilelor. Oare folosim automobilul în mod inteligent, ºi

suntem dispuºi, sã ne spunem ideile ºi altora?

SSttuuddiiaazzãã  cciirrccuullaaþþiiaa  îînn  zzoonnaa  îînn  ccaarree  ssttaaii!!
- Grupeazã vehiculele pe tipuri!

- Noteazã intensitatea circulaþiei ºi numãrul persoanelor din vehicule!
- Alege câteva zone centrale pentru studierea circulaþiei!

Circulaþia se shimbã în cursul zilei. Este bine sã studiezi circulaþia câte o orã dimineaþa devreme, înainte de
masã ºi dupã masã. Cum circulaþia se schimbã de la zi la zi, e bine sã faceþi mãsurãtorile douã zile, alegând

dintre marþi, miercuri ºi joi, ca sã evitaþi circulaþia din weekend.

LLaa  ccee  ccoonncclluuzziiii  aaii  aajjuunnss??
- Ce procent reprezintã circulaþia cu scop de afaceri ºi cât e în scop personal?
- Cum a fost circulaþia totalã în diferite perioade ºi în diferite locuri?
- Câte persoane stãteau în maºini?

TTrraannssppoorrttuurriillee  ººii  mmeeddiiuull

SSttuuddiieerreeaa  cciirrccuullaaþþiieeii

VVeehhiiccuull  ZZiiuuaa  11  ddiimm.. ZZiiuuaa  11  îîmm ZZiiuuaa  11  ddmm ZZiiuuaa  22  ddiimm.. ZZiiuuaa  22  îîmm ZZiiuuaa  22  ddmm

Autobuz 

Camion

Vehicul de marfã

Autoturism

Motocicletã

Bicicletã

Pieton

Altele



DDeeººeeuurriillee  ssuunntt  aacceellee  mmaatteerriiaallee,,  ccaarree,,  îînn  ccoonnddiiþþiiiillee
aaccttuuaallee  nnuu  ppoott  ffii  ssaauu  nnuu  ssee  vvaalloorriiffiiccãã  ssaauu  ffoolloosseesscc  îînn  nniiccii  uunn  ffeell

ddee  ccããttrree  pprroopprriieettaarruull  lloorr.. În procesele naturale nu se formeazã deºeuri,
acestea fiind produse de activitatea umanã. Poluarea mediului cu deºeuri a

început odatã cu apariþia civilizaþiei.

În Europa de Est un om produce zilnic - în medie - 1,5 kilograme de deºeuri. În SUA aceastã
cantitate este de peste 2 kg. Nu conteazã numai greutatea deºeurilor, ci ºi volumul lor. Gândiþi-vã, cã

într-un kilogram de bidoane de plastic de 2 litri intrã 18 bucãþi. Nu demult s-au gãsit în comerþ bãuturi
rãcoritoare ambalate în sticlã. Reclamele ne conving cã sticla nu mai corespunde cerinþelor, de fapt este vorba

numai de faptul cã producãtorului îi este mai uºor ºi mai comod sã transporte bidoane de plastic ºi nu trebuie
sã se îngrijeascã de reciclarea sticlei.

Pe piaþa de rãcoritoare sticla a fost înlocuitã (aproape 100%) de bidoanele de plastic. Contrar credinþelor, sticla are o
duratã mai lungã de viaþã ca bidoanele de plastic reciclabile. Aceste bidoane într-adevãr se pot recicla, dar nu se pot
reumple de mai mult de câteva ori, dupã care ajung la rampa de deºeuri sau la aparatul de mãrunþit plastic, niciodatã nu
va mai fi bidon. Cealaltã problemã a recipienþilor de plastic este cã dezinfectarea lor se poate realiza în puþine locuri, în timp
ce sticla se dezinfecteazã foarte uºor. Singurul inconvenient în cazul sticlei este greutatea ei, dar mediul meritã acest mic
sacrificiu din partea noastrã.

În mai multe localitãþi deºeurile se colecteazã selectiv. Dacã la voi încã nu existã, ce puteþi face? Cel mai uºor se realizeazã
colectarea selectivã a hârtiei. Dacã depunem hârtia separat lângã containerul de deºeuri menajere, sigur cineva o sã o ia,
sau putem organiza colectarea hârtiei la ºcoalã.

Dacã mergem la cumpãrãturi, putem folosi plasa care se oferã acolo, dar putem sã mergem la cumpãrãturi cu coºul
de acasã. Ambalajele inutile le putem lãsa la magazin. ªi putem chiar spune de ce lãsãm acolo: pentru cã nu avem
nevoie de ele. Pentru cã sunt inutile. Nu trebuie sã plãtim noi pentru producþia inutilã a fabricilor de ambalaje.

La parfumuri ºi cosmetice scumpe precum ºi la multe dulciuri putem vedea cât de mic e produsul ºi ce
ambalaj uriaº cumpãrãm cu el.

Când oferim cadouri, putem evita ambalajele în exces. Ce vrem sã arãtãm cu mai multe straturi
de ambalaj? Vrem sã parã mai mult decât ceea ce oferim? De ce? Este un obicei prost

oferirea florilor în ambalaje supra-împodobite.

Prin prevenþie putem scãdea cantitatea de deºeuri. Nu am adus
acasã ceva de care nu am avut nevoie. Dar dacã aceste

lucruri deja sunt înãuntru, sã le aruncãm cât
mai târziu.

CUMPÃRÃ  CONªTIENT  
-    mai  puþine  DEªEURI!



Cutia goalã de margarinã sau de
smântânã, plasa de la legume, etc. se pot folosi la

multe. Dacã cumpãrãm produse ambalate în sticlã, ea trebuie
reciclatã, dacã nu se poate returna atunci sã aruncãm sticla în locuri

special amenajate, în containere speciale. Chiar dacã nu avem asemenea
container în împrejurimi, sã cãutãm soluþia sã nu aruncãm acest preþios material

definitiv! Cu puþinã atenþie gãsim omul care are nevoie de ea.

Acelaºi lucru e valabil ºi în cazul altor obiecte pe care le-am arunca la gunoi. Existã foarte puþine
obiecte care nu se pot folosi la nimic, nu pot fi reciclate în nici un fel, de exemplu scutecele de unicã

folosinþã, cutia multistrat de la rãcoritoare.

Cel mai bine ar fi sã nu cumpãrãm aceste lucruri.

Cu materialele compostabile avem o treabã uºoarã: trebuie sã ajungã la locul de compostare.

Dacã ar exista colectare selectivã a deºeurilor, cum existã în occident, am avea mult mai puþine probleme de rezolvat.

Resturile de alimente nu trebuie aruncate la gunoi, ele trebuie folosite în timp pentru hrãnirea animalelor. Ideal ar fi, sã nu
rãmânã resturi, dar ele se pot da animalelor vecinilor.



Uitã-te atent la ambalajele
alimentelor pe care le consumi zilnic - hârtie, plastic,

cutii de conserve, etc! Existã alimente, ca pepenele, care au
ambalajul lor propriu, natural. Existã alte alimente, care se pot vinde fãrã

ambalaj, cum ar fi morcovii. Unele produse sunt vândute în ambalaje cu mai
multe straturi. Sucurile de fructe se comercializeazã în cutii de carton cu interior de

aluminiu, eventual cu un pai de plastic ataºat. În acest caz s-a consumat multã energie pentru
obþinerea ambalajului.

1. Verificã produsele ºi ambalajele din punct de vedere al consumului de energie! Fã o listã în care le pui
în ordinea consumului de energie!

2. Discutã acasã, ce rol are ambalajul din punct de vedere al refolosirii! Observaþiile se fac în baza urmãtoarelor
considerente:

A. Materialele folosite sunt biodegradabile
B. Ambalajul este reciclabil - de exemplu sticle returnabile. Aici e nevoie de transport
C. Reciclarea necesitã o cantitate mare de energie. Ex: cutiile de aluminiu
D. Trebuie aruncate. Materialele folosite nu se pot recicla

3. Fã propuneri, cum pot deveni produsele mai ieftine din punct de vedere al energiei!

AAmmbbaallaajjeellee  ººii  eenneerrggiiaa



PPrroodduuss CCllaassiiffiiccaarree NNoottãã  AA-DD AAllttee  ppoossiibbiilliittããþþii  ddee  aammbbaallaarree



Locuri posibile: REMAT, înapoi la magazin, container la ºcoalã, Crucea
Roºie, fundaþii, idee proprie, rampa de deºeuri.

SSttoocc,,  ddeeººeeuurrii CCaannttiittaattee  UUnnddee  llee-aaii  dduuss?? VVaallooaarree
aapprrooxxiimmaattiivvãã

CCââþþii  bbaannii  aaii  pprriimmiitt
ppeennttrruu  eellee??

Sticlã returnabilã buc

Sticlã nereturnabilã buc

Bidon de plastic returnabil buc

Bidon de plastic nereturnabil buc

Hârtie, ziare kg

Materiale textile kg

Haine vechi kg

Acumulatori buc

Baterii buc

Cutii, flacoane cu chimicale ºi vopsele buc

Deºeuri de metal kg

Jucãrii vechi kg

TTOOTTAALL



Specialiºtii în reclame spun, cã scopul reclamelor este
informarea cumpãrãtorilor. Dacã însã ne uitãm la reclamele dintr-

o emisiune TV sau la un ziar, vedem cât de departe se aflã aceastã
afirmaþie de adevãr, informarea cumpãrãtorilor ar trebui sã semene cu un ghid de

utilizare. Un anume produs este atât de mare, se fabricã dintr-un anume material, se
foloseºte într-un anumit scop ºi se poate curãþa cu un anume produs. În schimb, reclamele ne

aratã ce senzaþie bunã osã avem dacã cumpãrãm un anume produs.

De ce se fac reclamele? Ca sã cumperi, sã cumperi din ce în ce mai mult. Dupã aceea sã arunci tot ce ai,
ºi sã cumperi, sã cumperi din nou. În multe þãri ale lumii se doreºte atingerea acestui mod de viaþã, care s-a

dezvoltat în SUA dupã al II-lea Rãzboi Mondial ºi se numeºte "societate de consum". Acest mod de viaþã prezentat
în serialele TV sugereazã, cã dacã ai bani, eºti fericit. Noi însã, gândind limpede, ºtim cã nu e aºa. 

Ne putem proteja de reclamele omniprezente pe strãzi ºi care întrerup emisiunile TV, dar cum sã procedãm în cazul
materialelor publicitare care se aruncã în cutiile poºtale? De obicei ajunge între deºeuri, chiar înainte sã se citeascã, iar
dacã le citim, ne dãm seama cã este înºelãtorie. 

O soluþie bunã poate fi lipirea urmãtorului anunþ pe cutia poºtalã: ""NNuu  ddoorreesscc  mmaatteerriiaallee  ppuubblliicciittaarree!!"". Dacã nu e de ajuns,
putem aºeza o cutie de carton chiar lângã cutia poºtalã ºi sã scriem pe ea cã e pentru hârtie, astfel locuitorii nu o sã arunce
hârtia inutilã la deºeurile menajere. Astfel de materiale publicitare înseamnã o risipã de materiale ºi energie. Putem opri
pãtrunderea lucrurilor inutile în viaþa noastrã prin prevenire. Sã atenþionãm deci poºtaºul ºi distribuitorii de materiale
publicitare:""MMuullþþuummiimm,,  nnuu  ddoorriimm!!""..

Din ce în ce mai des ne întâlnim cu vânzãrile de tip: dacã cumperi atâtea produse, trimiþi capacul, eticheta sau chitanþa,
primeºti cadou un produs sau un bilet de tombolã, sau orice te face sã mai cumperi din produs. În astfel de cazuri
prima întrebare este: ai avut nevoie de produsul din care ai cumpãrat mai multe pentru a participa la tombolã? 

Haideþi sã facem niºte calcule! Dacã participi la tombolã, probabilitatea sã fii tu câºtigãtorul este prea micã,
deoarece din multe mii de bilete numai una-douã sunt câºtigãtoare. Unde câºtigi oricum, primeºti un obiect

cu valoare foarte micã, fãrã de care poþi trãi liniºtit. Dar pentru a obþine posibilitatea de a câºtiga, tu
trebuie sã cumperi din produs, nu o bucatã ci mai multe. Ai cumpãrat multe în speranþa unui

câºtig minim. Producãtorii ºi-au atins scopul. Cresc semnificativ vânzãrile.

RECLAMELE,  
CARE  NE  INFUENÞEAZÃ  VIAÞA



Materialele
publicitare  primite
în  cutia  poºtalã

într-oo  lunã

Câte  kg  de  lemn
au  fost

necesare?

Cât  a  costat
producerea
materialelor?

De  câte  ori  v-aa
ajutat  în

cumpãrãturi?

Unde  aþi  aruncat
aceste  deºeuri  pânã

acum?

buc kg



Cum ai fi cheltuit banii plãtiþi inutil pentru aceste produse?

1 2 3 4 5 6
Produse  ºi  servicii

cumpãrate  în
ultimele  6  luni  ca

urmare  a  reclamelor

Valoarea
produselor  ºi

serviciilor

AAþþii  aavvuutt  nneevvooiiee
îînnttrr-aaddeevvããrr??

AAþþii  ffoosstt
mmuullþþuummiiþþii??

Cu  produse  mai
ieftine  v-aaþi  fi
descurcat?

În  caz  de  nu  la  3  ºi
4  ºi  da  la  5  ce  sumã

aþi  plãtit  în  plus
pentru  cumpãrarea

produsului?

TOTAL



ªªII  ÎÎNNCCÃÃ  OO  DDAATTÃÃ  TTEESSTTUULLTTEESSTTUULL
DDEE  EECCOONNOOMMIISSIIRREE  AA  EENNEERRGGIIEEII

AAccaassãã DDAA NNUU
* Notãm consumul de energie

* Stingem becurile dacã nu suntem în camerã

* Umplem întotdeauna maºina de spãlat la folosire

* Congelatorul se aflã într-o încãpere rãcoroasã

* Nu avem mobilier în faþa caloriferului

* Folosim becuri economice

* Aerisim încãperile timp de câteva minute intensiv, rapid

* Noaptea tragem perdelele sau jaluzelele

* Acoperim vasele când gãtim

* Dezgheþãm des frigiderul, congelatorul

* Duºul este economic

* La spãlatul vaselor folosim lighean pentru vase

* La ºcoalã sau la locul de muncã mergem pe jos sau cu bicicleta

* Dacã plecãm de acasã, scãdem intensitatea încãlzirii

* Noaptea scãdem temperatura camerelor

* Reciclãm hârtia, metalele ºi sticla

* Folosim rezervor WC economic

* Nu cumpãrãm produse de unicã folosinþã

* Nu cumpãrãm produse super-ambalate

* Reparãm aparatele în loc sã le aruncãm

FFãã  ssuummaa  rrããssppuunnssuurriilloorr  DDAA!!  DDaaccãã  nnuummããrruull  lloorr  eessttee::    

1-5: ai un drum lung de parcurs, e timpul sã porneºti!
6-10: ai multe obiceiuri bune, le poþi folosi ca punct de pornire 

pentru a adopta mai multe obiceiuri bune
11-15: eºti un exemplu demn de urmat, continuã astfel!
16-20: din familia ta cineva ar trebui sã fie ministru al mediului!

SSPPEERRÃÃMM,,  CCÃÃ  AACCUUMM  AAII  OOBBÞÞIINNUUTT  UUNN  PPUUNNCCTTAAJJ  MMAAII  MMAARREE!!


