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Stimaţi cititori

ţ ţ
Un număr mare de probleme ecologice grave la scară mondială sunt 

legate de producerea şi utilizarea de energie. Ideea  programului SPARE este de a trece de la 
ţ primi un răspuns la întrebarea: 

e (încălzire, lumină, transport), fără consecinţe periculoase şi devastato  pentru natură

S  este mult mai mult decât un program de şcoală obişnuit, deoarece nu oferă doar cunoştinţe,  invită copiii 
să efectueze investigaţii independente, şi ă diferitelor realizări ştiinţifice. 

oferă asistenţă în probleme practice pentru a spori gradul de utilizare eficientă a energiei în şcoală şi acasă. 
Rezultatele investigaţiilor şi concluziile practice în domeniul eficienţei energetice pot fi util  pentru 
toţi - părinţi, prieteni şi vecini.

Programul  a fost creat în 1996, de către Societatea Norvegiană 
şcol şi ganizaţii non-guvernamentale de 

mediu în multe ţări din Europa, a 
fost conceput pentru Scandinavia, Europa de Vest şi Europa Centrală. Acum, istă în mai multe 

iţ uri), precum şi ediţia on-line. 

urkmenistan şi Uzbekistan. Organizaţii non-profit şi ş ă
 primul an de lucru al programului

Din 2002, Ministerul Educaţiei din Federaţia Rusă a ăsuri de scă
ş ş ţ ţ  din Federaţia Rusă". 

 Educaţiei ţ ţ ş
ş  medie, pe baza experienţei În anul şcolar 2003/2004 

şi programul de curs a fost prezentat toate şcolile din regiunile pilot  proiectului Ministerului 
Educaţiei (Regiunea Murmansk, Arhanghelsk, Karelia şi Tver ) şi  distribuirea acestor materiale a început n toată 
Rusia Versiunea actuală a manual şcolar utilizării în Rusia şi în regiuni lingvistice din ţările 
Baltice, Ucraina, Belarus, Moldova, regiunea Caucazului şi Asia Centrală. Această versiune pregătită pe baza 

Specialiştii Universităţ opii din Marea Baltică” şi “ , precum şi
 contribuit la crearea acesteia. O nouă secţiune,  energia solară, a fost ă

" din Kârgâzstan. Sperăm că  din cele mai 
simple încălzitoare solare pentru comunităţile locale. În plus faţă de acest manual, 

ori, instrucţiuni
u măsuri ă  energie, filme 

metodologice şi informaţionale şi CD-uri si DVD-uri

ţ ătura cu coordonatorii naţionali pentru ţ  recunoscători 
şti şi specialişti  din diverse organizaţii care a

e asemenea, exprimă  recunoştinţa noastră Ministerul  Afacerilor Externe şi Ministerului 
Mediului 

Norges Naturvernforbund Yngvild Lorentzen

,

Acest manual face parte din programul interna ional de educa ie pentru copii de gimnaziu SPARE (School Program 
for Application of Resources and Energy). 

discutarea problemelor 
globale la ac iuni practice ale elevilor,  pentru a cum ne putem satisface nevoia de 
energi are .

PARE ci
le stimuleaz  interesul pentru aplicarea 

SPARE 
ale copiilor e

SPARE  pentru Conservarea Naturii (Norges 
Naturvernforbund). Din acel moment, programul a fost dezvoltat în i or

la care au participat mai mult de 50.000 copii de gimnaziu. Primul manual SPARE 
manualul SPARE ex

limbi, în ed ii imprimate, electronice (CD- În 2003/2004 versiuni adaptate au fost 
publicate în Rusia, Ucraina, Polonia, Moldova, România, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, 
Tadjikistan, T coli din Rusia de Nord-Vest particip  la SPARE 
din .

condus proiectul "Includerea de m dere a costurilor 
i cre terea eficien ei energetice, în sectorul educa ional Unul dintre obiectivele proiectului 

Ministerului  a fost crearea unui program educa ional na ional i a  manualului "Economia de energie" 
pentru clasa a 8-a coala SPARE. manualul "Economia de 
energie" în ale

î
. ului SPARE este destinat 

a fost 
versiunii anterioare a manualului" Economia de energie", care s-a bazat  pe primul manual SPARE.

ii Tehnice de Stat Tver, ONG-urile “C Gaia”  profesori din 
Rusia de Nord-Vest au referitoare la  publicat  
de ONG-ul "BIOM  acest material va fi de ajutor pentru introducerea uneia

 au fost elaborate diferite 
materiale: planuri de studiu, ghiduri metodologice pentru profes  pentru ONG-uri privind 
distribuirea SPARE, inclusiv sugestii practice pentr ieftine de sc dere a consumului de

 multimedia.

Pute i lua leg orice informa ie. Suntem tuturor elevilor, 
profesorilor, activi lor din ONG-uri lor u ajutat la dezvoltarea 
programului SPARE. D m ui

din Norvegia, care au acordat sprijin financiar pentru acest program.
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În vara anului 2005, organizaţia Prietenii Pământului a intrat în legătură cu câţiva dintre profesorii din Republica 
Moldova care au folosit versiunea în limba rusă a ediţiei ant realizând pentru versiunea în 
limba română traducerea câtorva pagini din limba engleză. Am avut atunci ocazia să parcurgem întreaga versiune 
în engleză a manualului şi am considerat că manualul ar putea fi tradus integral în limba română. Între timp, 
manualul a fost tradus integral în limba română pentru uzul în şcolile din Republica Moldova. Am preluat acea 
versiune şi am folosit în cadrul activităţilor practice pe care le organizam în şcolile din România, exerciţiile din 
manual. Am folosit timp de 3 ani aceste exerciţii fără a utiliza integral manualul, care, deşi în limba română folosea 
o serie de cuvinte care nu aveau corespondent în limba vorbită pe teritoriul României, având în vedere faptul că 
manualul fusese tradus aproape din limba rusă de către colegii moldoveni. În aceste condiţii, încurajaţi şi 
de faptul că în 2008 a apărut o nouă ediţie, revizuită şi îmbunătăţită în limba engleză, am decis să realizăm 
traducerea şi adaptarea noii ediţii a manualului în limba română. Manualul de faţă este rezultatul muncii colegilor 
din organizaţia Norges Naturvernforbund (Societatea Norvegiană pentru Protecţia Naturii), traducerea şi 
adaptarea aparţinând asociaţiei Prietenii Pământului – coordonator SPARE România.

în primă fază într-un număr de 14 şcoli din 7 localităţi, urmând ca până în 2011 să fie utilizat în 
alte 16 şcoli din ţară. Acest lucru va fi posibil ca urmare a implementării proiectului ” omunităţi şcolile şi 
ONG-urile din România promovează luţii  co-finanţat de guvernul Norvegiei, prin 
intermediul Innovation Norway. În acest proiect asociaţia Prietenii Pământului este promotor, RAC-RO (Reţeaua 
de Acţiune pentru Climă-România) este partener român, iar Norges Naturvenforbund

Experienţa acumulată de Prietenii Pământului în lucrul cu elevii şi profesorii bazat pe acest manual va fi cu acest 
prilej preluată şi îmbogăţită de cele 7 organizaţii membre ale RAC-RO care şi-au exprimat dorinţa de a ni se alătura. 

Avem convingerea că lucrul cu manualul SPARE va fi una dintre pietrele de temelie pentru implementarea unei 
educaţii pentru dezvoltare durabilă în România. Invităm pe toţi cei interesaţi să ofere o formă avansată de educaţie 
în domeniul economiei de energie şi pentru reducerea impactului activităţilor umane asupra climei, să folosească 
acest manual cu încredere. In format electronic, manualul este gratuit, el putând fi descărcat de pe site-ul 
proiectului şi Inforse 

Vă urăm succes!

erioare a acestui manual, 

 integral 

Manualul va fi folosit 
C le mici, 

so prietenoase climei”

 este partenerul Norvegian.

, de pe paginile web ale RAC-RO Europe.

Ion Constantin Zamfir,
Preşedinte

ţia Prietenii PământuluiAsocia



CE VOM STUDIA?

ă ă

ă ţ

De ce s  conserv m energia?

Cea mai simpl  solu ie

În 1992, a avut loc la Rio de Janeiro, Brazilia, 
Conferin a Na iunilor Unite asupra Mediului i 
Dezvolt rii. Au participat reprezentan i din 197 ri ale 
lumii.  spre solu

 la nivel 
global ideologia de utilizare du

enerabile î

nuite, , au fos
.

n 
timp ce altele pot duce

nd emisii mari
Sursele de energie ne
ea  mediului determinând la nivel 

mondial atât schimbarea climei cât a naturii.

Cea mai mare parte a energiei utilizate în Europa 
provine din procesele de ardere a petrolului

lui ului. Prin utilizarea acestor surse de 
energie neregenerabile, se polueaz  prin 

cu
 altele. Dioxidul de carbon 

 nu suntem î  siguri 
i pentru 

u început.

 Soare - 
trimite de  energie 

pentru un an întreg.  energie este folosit

ţ ţ ş
ă ţ ţă

 Conferinţa, orientată ţii de dezvoltare 
durabilă, a fost prima care a stabilit vreodată

rabilă a resurselor şi 
conservarea mediului pentru generaţiile viitoare. 
Economia de energie şi utilizarea de surse 
reg  joacă rolul-cheie în dezvoltare şi n 
protecţia mediului înconjurător, deoarece sursele de 
energie obiş  până acum t cele mai mari 
poluatoare de pe planetă

Toate procesele consumatoare de energie folosesc 
surse de energie. Unele surse sunt curate, cum ar fi 
energia solară şi eoliană, care nu au emisii de gaze, şi, 
prin urmare, niciun efect negativ asupra mediului, î

 la consecinţe catastrofale, 
avâ  de gaze cu efect de seră şi generând 
deşeuri poluante. regenerabile, 
fără excepţie, afect ză

şi 

, 
cărbune şi gaz

ă eliberarea în 
atmosferă de gaze cu efect de seră m ar fi dioxidul 
de carbon (Co2) şi este 
principala cauză a încălzirii globale, care deja are 
consecinţe dramatice.

Deşi ncă cu privire la momentul şi 
proporţiile aceste  schimbări Comitetului ONU 
climă a stabilit că nu există nici o îndoială că 
schimbările climatice la nivel global a

Fără soare, viaţa pe pământ ar înceta. Razele soarelui 
parcurg distanţa Pământ în opt minute şi 
cincisprezece secunde şi astfel stulă

Dacă această ă 
cu înţelepciune, multe probleme de energie ale 

6

viitorului ar putea fi rezolvate. Poate că cea mai simplă 
modalitate de reducere a poluării este cea a 
conservă  mai simplu - economisirea 
energiei. Aceasta înseamnă utilizarea eficientă

misite prin efortul 
public şi privat. Folosind mai puţ ă energie 
neregenerabilă titatea de gaze cu efect de seră 
emise în atmosferă ar fi mult redusă.

Exerciţiul nr. 1
Test privind conservarea energiei

rii energiei, sau,
 a 

energiei. Sume imense pot fi econo
in

, can

Activitate practică

Răspundeţi la întrebări

Dacă aţi obţinut:
1 şi 5 răspunsuri DA

 6 – 10 răspunsuri DA

11 şi 15 răspunsuri DA

 şi verificaţi dacă ştiţi să economisiţi 
energi Adunaţi numărul de răspunsuri DA. 

Intre , mai aveţi multe de învăţat. 
Începeţi chiar acum.
Între , aveţi multe deprinderi bune, dar 
mai aveţi de lucrat.
Între  sunteţi un bun exemplu pentru 
alţii.

a. 

Acasă Da Nu

Înregistăm consumul de energie
Când ieşim din încăpere, stingem lumina
Folosim maşina de spălat la capacitate maximă
Frigiderul se află într-o încăpere răcoroasă
Nu plasăm mobila în faţa surselor de căldură
Folosim lămpi cu consum redus de energie
Folosim iluminare locală (lămpi de birou, veioze)
Aerisim încăperile repede şi eficient
Iarna etanşăm ferestrele
Noaptea, tragem storurile
Când gătim, acoperim cratiţa cu capac
Dezgheţăm frigiderul de câte ori este nevoie
Folosim chiuveta cu două cuve pentru spălarea
vaselor
Facem duş în loc de baie în cadă
Mergem la şcoală sau la serviciu pe jos sau pe
bicicletă
Cănd nu suntem acasă reducem căldura
În timpul nopţii reducem temperatura în
dormitor
Folosim recipiente şi obiecte din materiale
reciclabile
Nu cumpărăm mărfuri de unică folosinţă
Nu cumpărăm mărfuri în ambalaje mari
Reparăm obiectele uzate în loc să cumpărăm
unele noi
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Este suficientă energie pentru toată lumea?
D u de energie, omul afect

î

locuitori mai 
lalt cap t, 

 energiei 

i vor rezolva problemele 
econ
nivelul de trai – nuit de care 

 Europei.

atorită consumului să ează 
sever planeta, şi, mai mult, din 1960 ncoace ne-am 
dublat consumul de energie.

Distribuţia între Nord şi Sud, bogaţi şi săraci, este 
extrem de inegală. La un capăt al scării există ţări cu 
climă rece, puţini şi o bogăţie mare, cum 
ar fi ţările scandinave şi Canada, iar la celă ă
ţări dens populate, foarte sărace, cum ar fi India, 
Indonezia şi Bangladesh. Scăderea utilizării
observată în unele ţări sărace nu poate fi atribuită 
măsurilor de conservare a energiei sau fricii de 
încălzire globală. Acesta decurge din declinul 
economiei, criza datoriilor şi lipsa de tehnologie. 
Odată ce aceste ţări îş

omice, acestea vor dori să-şi îmbunătăţească 
la nivelul obiş se bucură 

locuitorii

Tinerii sunt viitorul 

Multe pâraie mici fac un lac mare

ONU i copiii 
ngrijire a mediului înconju . 

-i motiveze 
pentru a d

gia în mod coresp
i alte 

 se

 
ii.

pun rii de a juca un rol activ în 
folosirea ra n propria voas

. Prin emple bune vom 
dobândi abilit

. 

a subliniat faptul că tinerii ş lumii trebuie să 
ia măsuri de î rător Scopul 
acestui proiect este de a furniza generaţiilor viitoare 
mai multe cunoştinţe despre energie şi să

ezvolta o societate bazată pe utilizarea 
ecologică a energiei. Acest proiect va permite elevilor 
înşişi să utilizeze ener unzător şi să 
influenţeze ş persoane din comunitatea lor să 
facă acelaşi lucru. În plus, sperăm să  stabilească un 
contact între şcoli, dincolo de graniţele naţionale, 
astfel încât elevii să aibă oportunitatea de a face 
schimburi de experienţă şi de informaţ

Împreună cu profesori şi elevi din multe ţări, aţi 
răs s acum "Da!" provocă

ţională a energiei î tră familie 
şi şcoală activităţi practice şi ex

ăţi pentru utilizarea productivă a 
energiei şi pentru a începe economisirea energiei la o 
scară mică

Exerciţiul nr. 2
Cum folosesc energia?

�

�

�

Analizaţi propriile acţiuni în cursul unei zile în 
care folosiţi energie.

Ce tip de energie aţi folosit pentru a finaliza una 
sau alta dintre acţiuni  

Discutaţi despre aceste  cu 
colegii.

?

 tipuri de energie



PARTEA ÎNTÂI – ENERGIA

1.  Eterna energie
Cei mai mulţi astrofizicieni de azi cred că, atunci când a 
fost creat Universul toată energia şi masa au fost 
presate împreună într-un ou "cosmic." Dar această 
energie nu a putut fi menţinută o perioadă 
îndelungată de timp - şi rezultatul a fost Big Bang-ul, 
explozia care a avut loc 

ă
ă

 de la începutul timpului şi va continua ă

e energia? O întrebare uşo ă cu un 
răspuns dificil, cel puţin într-un mod concis şi 
cuprinzător, uşor de înţeles pentru toată lumea.
Să începem prin a afirma că energia este un concept 
abstract, care a fost dezvoltat de fizicieni pentru a 
încerca să explice în termeni comuni

ţ ă  tuturor ştiinţe  
naturale şi nu numai acolo, ci în toate domeniile 
societăţii şi 

 nu implică energie - chiar şi procesul 
de gândire implică energie.

Prin urmare, cea mai simplă definiţie a energiei este 
capacitate

 măsurată
mă ar fi temperatura, masa, 

distanţ ţ

 o mulţime de bucuri
 fără a cunoaşte mai mult de

ţ

acum aproximativ 20 de 
miliarde de ani. Nu este important  studierea în 
detaliu a acestei teorii, dar este important c  energia a 
fost aici s  fie 
etern.

Dar ce est ar  dar 

 fenomene 
diferite legate de lucrul mecanic. Acest concept a 
devenit atât de util încât acum conceptul de energie 
este o no iune fundamental  a lor

în toate culturile. Nu ne putem gândi la nici 
o activitate care

a de a face lucru mecanic, iar capacitatea de 
a efectua diferite tipuri de lucru mecanic este  
de diferite rimi fizice, cum 

a, radia ia, curentul electric, etc.

Desigur, putem avea i privind 
televizorul cât modul de 
utilizare a butonului on / off. Putem fi, de asemenea, 
implica i activ în dezbateri cu privire la modalitatea de 

8

a asigura suficient m

p
s m noi surse de energie în 

viitor. Lucrul cu iunea de 
la o 

mai bun

 care are 14 m lungime. 
Afar

Energia  sub diferite forme:

ri, energie cinetic

 de acesta Aceasta 
este 

teni este eliberat

 de energie 
în centralele nucleare. 

Energia surselor radioactive este folosit în spitale, în 
diferite tratament

, chimic , 
nuclear , magnetic , . Vom vorbi despre aceste 
forme de energie, a cum o
obi nuit  de zi cu zi.

ă energie pentru viitor, fără să şti  
nimic despre proprietăţile sale diverse. Dar, în cazul în 
care aveţi o anumită înţelegere, acest lucru vă poate 
oferi cheia entru înţelegerea problemelor de mediu 
şi de ce este necesar ă găsi

noţ energie va dezvolta 
atitudini şi abilităţi, permiţându-ne să contribuim 

ă dezvoltare durabilă.

"Eu locuiesc într-o casă galbenă
ă plouă şi bate vântul, iar temperatura este de 

doar 7 grade Celsius." Noi descriem obiectele şi 
împrejurimile folosind caracteristici fizice şi 
dimensiuni, cum ar fi culoare, lungime, temperatură ... 
dar nu toate dintre ele sunt la fel de importante şi nici 
nu avem nevoie să le menţionăm pe toate în acelaşi 
timp, sau de fiecare dată. Cu toate acestea, o 
caracteristică, sau mai bine să spun - o dimensiune, 
este prezentă peste tot şi în toate.

. există
Tot ceea ce se află în mişcare are, datorită acestei 
mişcă ă;
Un obiect care are o poziţie faţă de un alt obiect, 
are o energie potenţială faţă ; 

cunoscută sub numele de energie mecanică. 

Când ardem lemn într-un şemineu, energia chimică 
stocată în buş ă şi produce energie 
termică (căldură). Soarele trimite cantităţi enorme de 
radiaţii către Pământ. Energia nucleară se 
transformă în energie electrică 

ă 
e medicale. Există multe forme de 

energie, cum ar fi: termică ă, electrică
ă ă etc

aş  facem într-o conversaţie 
ş ă

2. Energie  form , propriet i i dimensiuni– ă ăţ ş

�

�

  Gândiţi şi răspundeţi
  

1. i în jurul vostru i acel
.

Ce fel de ener  , vionul, ater , ?
4. De ce e mai gr
5. i  i temele pe

i ceaiul la un ceainic electric de 600 W, timp de 10 minute?

Priviţ şi numiţ e obiecte care au energie potenţială.
2. Daţi exemple de obiecte care au energie cinetică
3. gie posedă următoarele: flacăra lumânării a b iile pâinea scoasă din cuptor

eu să urci până la etajul 5 decât să urci până la etajul 2?
Când consumaţ mai multă energie: când pregătiţ ntru şcoală timp de trei ore la lumina lămpii 
de masă de 60 W, sau atunci când pregătiţ
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Activit

Energia – o sur  a ceea ce se întâmpl

ate practică

 mă ă ă
Diversele forme de energie pot fi foarte interesante în 
sine, dar ceea ce este şi mai interesant este ce se 
întâmplă atunci când energia se transformă  dintr-o 
formă 

 se mişcă au energie cinetică. Când 
obiectul se opreşte (are loc o schimbare), ace ă

ă se transformă î ă ă
gândiţi-vă

ă .

anumită poziţie faţă 
de o suprafaţă,  obiect are o energie potenţială în 
raport cu suprafaţa. Om are o energie potenţială în 

 pământ schimbări 

Acestea sunt două exemple simple 
: de fiecare dată când energi  schimbă forma, 

ceva se întâmplă şi vice-versa, de fiecare dată se 
întâmplă ceva schimbări, formă de energie

Dacă ar fi să rezumă  toate aceste experienţe într-o 
propoziţie scurtă care să  pur şi 
simplu

 -
în alta.

Toate obiectele care
ast  

energie cinetic n alt  form  de energie 
–  la aceste cuvinte "Nu este viteza cea care 
ucide, ci oprirea brusc ”

Atunci când un obiect este într-o 
acel

ul 
raport cu ul. El nu va observa decât 
atunci când energia lui ia brusc alte forme.

ale regulii 
generale a

când 
o  s-a 

transformat în alta.

m
 descrie ceea ce este

 energia am putea spune - energia este cea care 

poate face ca ceva 

a 
atti/ h). 

de energie este în fiecare zi 
când un bec de 40-watti est  

– o sur  a ratei de transformare a energiei
Când descriem modul m dintr-un loc în 
altul, pe î

iune - 
viteza. 

 a ratei cu

 / timp
timp

S-a demonstrat  avem o 
rime care ne spune cât de repede se transform
 este folosit )  energia

m rime putere. Putere mare 

putere mic avem nevoie 
de de timp pentru a transforma 
ac .

să se întâmple.

În practică, energi electrică este măsurată în 
kiloW oră (kW 1kWh este aproximativ cantitatea 
de energie care este necesară pentru a accelera un 
camion de 10 tone la o viteză de 100 km / oră. O 
cantitate egală consumată 

e lăsat  într-o cameră 
goală.

  mă ă
în care ne mişcă

o anumită distanţă sau ntr-un anumit fel, este 
util să explicăm aceasta folosind o nouă noţ

Dacă durează mult timp pentru a acoperi o 
anumită distanţă, viteza dumneavoastră este mică. 
Dacă durează puţin timp, viteza dumneavoastră este 
mare. Viteza este, prin urmare, o măsură  care 
vă deplasaţi pe o anumită distanţă.

Viteza = distanţă
Efectul = energia utilizată / 

în multe cazuri că este util să
mă ă 
(sau ă . Noi numim această 

ă înseamnă că o anumită 
cantitate de energie este transformată (folosită) într-
un timp scurt - ă înseamnă că 

 o perioadă lungă 
eeaşi cantitate de energie

Puterea

aprins

Exerciţiul nr
Măsurarea consumului de energie acasă

. 3

�

.
E

 

  

petrol, lemne (biocombustibil)
.

În fiecare seară, în decursul unei săptămâni, trebuie să notaţi indicaţiile contorului de energie electrică.
Scrieţi datele citite pe contorul de electricitate în tabelul 1  Astfel veţi stabili câtă energie consumaţi acasă zilnic.
Începeţi să notaţi consumul de electricitate luni seara. fectuaţi citirea contorului şi marţi seară. Pentru a determina 
consumul de energie în decursul ultimelor 24 ore, scădeţi din valoarea citită pe contor marţi seară, pe cele de luni 
seară. Notaţi rezultatul prin bifarea valorii corespunzătoare coloanei din stânga tabelului în coloana Marţi.
Faceţi acest lucru în fiecare seară, inclusiv lunea următoare. În final trasaţi o linie care să unească toate bifele 
marcate în cursul întregii săptămâni. Adunaţi toate rezultatele pentru a obţine consumul total de energie 
electrică, în casa voastră, în decurs de o săptămână. 
Gândiţi-vă la modalităţi de scădere a consumului energetic şi, după ce vă sfătuiţi cu părinţii, încercaţi să îl reduceţi.
După aceasta, repetaţi măsurarea consumului de energie electrică încă o săptămână, folosind acelaşi tip de tabel, 
cu utilizarea altor culori. În final, comparaţi rezultatele. Aţi realizat economisirea energiei?
După ce aţi completat tabelul următor, indicaţi şi ce sistem de încălzire folosiţi: încălzire centrală, centrală 
individuală/sobe cu cărbune, gaze naturale, .
Notaţi consumul de energie electrică în ultimele 24 ore

�

�

�

�

�

�

�

�



  Gândi iţi şi răspundeţ

1. i în jurul vostru i acel
.

 Ce fel de ener  , Avionu, Bateria din calculator, 
?

4. De ce e mai gr
5. i  i temele pe

i ceaiul la un ceainic electric de 600 W, timp de 10 minute?

Priviţ şi numiţ e obiecte care au energie potenţială.
2. Daţi exemple de obiecte care au energie cinetică
3. gie posedă următoarele: Flacăra lumânării Pâinea scoasă din 

cuptor
eu să urci până la etajul 5 decât să urci până la etajul 2?

Când consumaţ mai multă energie: când pregătiţ ntru şcoală timp de trei ore la lumina lămpii 
de masă de 60 W, sau atunci când pregătiţ

10

Tabelul 1
KWh
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Subliniaţi, ce anume folosiţi pentru încălzire şi apă caldă:
Cărbune Gaze Naturale Încălzire centrală        Biocombustibil (lemn)
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3.  Prima lege a Termodinamicii - ă

Cantitatea de energie rămâne constantă

Energia se conserv

Fizicienii care au lucrat cu energia au stabilit două legi 
ale energiei. Aceste două legi 

ş

 energie au multe nume şi sunt 
exprimate în diferite moduri.

Prima lege a termodinamicii este adesea descrisă
ă

ă explică
ăţ şi a 

calităţ n curând veţi vedea de ce.

Când răsucim o bandă elastică a unui motor cu 
propulsie, lucrăm pe banda elastică. Lucrul mecanic 
este produs de transferul de energie din corpul nostru 
în energie potenţială a benzii elastice. Când eliberăm 
propulsorul motorului, energia potenţială este 
transformată în  energia cinetică  a benzi i  
conducătoare, şi de acolo la osia dinamului. Magneţii 
sunt ataşaţi la axul care se roteşte între bobinele din 
dinam. Energia cinetică este transformată aici şi 
transferată ca energie electrică prin intermediul firelor 
la bec. În filamentul becului, energia electrică se 
transformă în energie luminoasă şi energie termică. 

Acesta este un exemplu concret dintr-un număr 
infinit, care demonstrează proprietăţile fundamentale 
ale energiei, deci energia trece dintr-o formă în alta 
într-un lung, lung şir – lanţul energetic.

ale energiei au fost de 
atunci considerate fundamentale i de aceea le-a fost 
acordat statutul de "Principii ale termodinamicii". 
Aceste legi ale

 ca 
Legea Energiei în timp ce a doua este numit  Legea 
Entropiei. Poate fi, de asemenea util s m prima 
lege ca o lege a cantit ii pe cea de-a doua ca Lege 

ii. Î

Prima lege a termodinamicii exprimă această 
proprietate şi ea sună astfel:

Sau ca:

atea de energie, câtă 
energie este şi ce cantităţi de energie există. 
Consecinţele acestei legi ne permit să lucrăm cu 
mărimi cum ar fi capacitatea calorică şi cu diferite 
unităţi de energie, pe scurt, relaţii care ne permit să 
calculăm câtă energie este, câtă energie este 
disponibilă sub formă de cărbune, electricitate şi 
energie solară, etc. Putem să socotim sau să 
cuantificăm cu câtă energie lucrăm, de aici şi numele – 
legea cantităţii. Această lege a energiei este folosită 
atunci când facem diferite tipuri de calcule energetice, 
bilanţuri energetice sau diagrame de fluxuri de 
energie.  fi 
consumată, este greşit să vorbim despre "consumul de 
energie". Doar o formă de energie poate fi consumată 
când se transformă în altă formă de energie, uneori, 
într-o formă pe care noi nu putem s-o folosim. Prin 
urmare, este, corect pentru că vorbim despre, de 
exemplu, consumul de energie electrică - dar energia 
în sine, o putem doar folosi , si nu o putem consuma. 
Legea cantităţii de energie ne spune că ea nu dispare - 
este doar transformată într-o altă formă. Dacă această 
lege a energiei ar acoperi toate proprietăţile energiei, 
ne-ar da o soluţie simplă pentru problema 
insuficienţei de energie în viitor: reciclarea energiei - 
asigurarea faptului că energia este întotdeauna 
transformată în forma de care avem nevoie! 

Energia nu poate fi distrusă sau creată.

Energia îşi poate schimba doar forma sau locul.

Prima lege ne spune despre cantit

 

Conform cu prezenta lege, energia nu poate

Activitate practică
Exerciţiul nr. 4 
Curentul electric

Veţi avea nevoie de 2 kg de mazăre (uscată), de un jgheab care poate fi confecţionat din orice 
material şi de un vas suficient de mare în care să încapă lejer întreaga cantitate de mazăre şi capătul 
in erior al jgheabului. Plasaţi jgheabul cu capătul inferior în vas, astfel încât boabele de mazăre să 
se poată rostogoli în vas. Adunaţi-le într-o cană şi turnaţi-le din nou pe la partea superioară a 
jgheabului. Repetând operaţiunea puteţi crea un flux de boabe, ce formează un circuit închis. 
Instalaţia voastră constituie modelul unui circuit electric închis. Boabele reprezintă electronii, iar fluxul de boabe  
curentul electric. Putem spune că voi reprezentaţi bateria, deoarece asiguraţi mişcarea boabelor de la capătul inferior al 
jgheabului la capătul supreior al acestuia, de unde ele se rostogolesc din nou spre partea inferioară În circuitul cu baterie 
şi conductor electric (în cazul nostru  jgheabul), bateria menţine tensiunea între electrozi (dintre partea superioară şi 
cea inferioară a jgheabului) pentru ca electronii (boabele de mazăre) să poată să se mişte prin conductor (jgheab).

 
f  

–

. 
–  
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4.  A doua lege a termodinamicii

Calitate excelent  (

Ca

De ce merg automobil  
din benzina

e

 exergie. Restul de energie (aminti
ii) este transferat în 

în energie termic
, energie in

e ie.

Acest exemplu simplificat  folosind motorul pe 
benzin i a 
energiei, i anume ca

 la alta, doar un anumit procent din 
energie poate fi utilizat.
 
Cât de mare este acest procent,  de 
fe lu l  energie i

le cu  lucreaz
rii energiei termice într-

cu

i rece. Diferen
componenta cald i cea rece, 

determin în parte cât de mult
 de cât este

este mai m

Nu toate formele de energie sunt la fel de utile, sau la 
fel de valoroase  ele au 
Calitatea  a
parte a energii poate fi folosit , transformat în 
exergie. Calitatea energiei este, prin urmare, 

m calitatea formelor de energie astfel:
Exemplu: energia ial , 

energia cinetic , energia )
 (Exemplu: energia nuclear , energia 

chi , energia de temperatur n  -peste 100 
grade Celsius)

 (Exemplu: energia de temperatur
 - sub 100 grade Celsius)

ele? O parte din energia chimică
 care este folosită într-un motor este 

transformată în energi  cinetică şi poate fi utilizată. 
Noi numim această energie utilizabilă sau lucru 
mecanic deci ţi-vă 
legea cantităţ ă mediul 
înconjurător şi transformată ă. Noi 
numim această sursă de energie utilizabilă 
sau nerg

ă demonstrează ş o altă caracteristică 
ş  de fiecare dată când energia 

trece de la o formă

 variază foarte mult
 ş i  de  teh nolog ia  ut i l i zată.  

Maşini  energie termică ă pe principiul 
transformă o energie 
utilizabilă (lucrul mecanic), din care motorul pe 
benzină este un exemplu. Pentru ca o maşină  
energie termică să funcţioneze, acesta trebuie să 
includă o componentă de cald ş ţa de 
temperatură dintre ă ş

ă ă energie utilizabilă 
poate fi produsă maşină. Cu  mai mare 
diferenţa de temperatură, cu atât ultă 
energie utilizabilă.
 

; energie de calitate diferită.
 înaltă  energiei "înseamnă că cea mai mare 

ă ă  
o măsură 

a cantităţii de energie accesibilă.

Clasifică
potenţ ă

ă electrică
ă

mică ă î altă

ă 
joasă

ă

Calitate înaltă

litate slabă

Luaţi, de exemplu, două forme de energie într-o 
cantitate egală - 1kWh, un rmă de energie 
electrică şi cea ă, în formă  energie termică, cu o 
temperatură un pic  Cu 
toate acestea, ele sunt foarte diferite pentru că au 

calitate diferită.  electrică poate fi 
utilizată

 maşin  pe o distanţă scurtă până la 
încălzire . Dar, aceeaşi cantitate de 
energie termică pot folosită  pentru a încălzi 
camera.

Această proprietate 
ă ş  că energi  de înaltă 

calitate poate fi transformată într-o calitate mai 
scăzută, cu o uşoară n timp ce 
transformarea inversă în acelaşi mod este imposibilă. 
Desigur, se poate transforma energie de înaltă calitate 

 excelentă
 energie electrică într-o staţie de 

energie termică. Dar acest lucru rezultă 
 pă ţ  din cantitatea iniţială de 

energie  energie de calitate inferioară (căldura 
reziduală). În general, cantitatea iniţială de energie v  
avea o calitate mai scăzută a energiei după conversie. 

Această proprietate fundamentală 
primată, 

a lege a termodinamicii se ocupă
este redusă

îsi schimbă
lucru, prin urmare, legea calităţ

a în fo
lalt  de

peste temperatura camerei.

energie de Energia
 pentru a efectua mai multe sarcini, de la 

deplasarea unei i
a unei camere mici

e fi  doar

a energiei de care este vorba aici, 
poate fi exprimat i spunând a

pierdere - î

în energie de calitate , cum ar fi, conversia 
energiei chimice in

întotdeauna în 
transformarea unei mari r i

în
a

a energiei poate fi 
ex în a doua lege a termodinamicii: 

Sau:

A dou  cu modul în 
care  calitatea energiei atunci când o 
cantitate de energie  forma - noi numim 
acest ii.

Nu este posibil  construirea unei i care  
transforme complet o anumi

în lucru mecanic util.

i este redus

ă  maşin să
tă cantitate de energie 

termică 

Atunci când o cantitate de energie este transformată, 
calitatea energie ă.
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PARTEA A DOUA – FOLOSIREA ENERGIEI 

irea are nevoie de tot mai multă1. Omen  energie
Când oamenii au st pânit prima dat folosirea 
energiei a fost un punct de progre

. Oa

stea. Controlând focul au ine 
animalele periculoase departe, s  se în l

 iarba moart , ceea ce a permis cre terea
ar  a plantelor noi.

 
Este de subliniat 

 energia în sine este marele avantaj, ci
de care putem beneficia  

prin folosirea acestei energii. Unul dintre darurile pe 
care îl au oamenii este 

a altor
care pun în aplicare diferite .

Vaste le 
exploata, ne-au permis s  folosim utilaje care

ctivitatea oamenilor (primul a fost cel mai probabil 
introducerea suveicii mecanice

; le, care au 
înlocuit animalele care lucrau 
care înlocuiesc a a omului în locuri

. 

cei di
e cu un  crescut i 

suplimentare de energie.

ă ă, 
s al istoriei noastre. 

Controlul şi utilizarea energiei a fost condiţia necesară 
pentru prima revoluţie sănătoasă menii au învăţat 
să fiarbă şi să prăjească alimentele, reducându-se 
astfel efectele nocive ale bacteriilor şi paraziţilor 
cuprinşi în ace  putut ţ

ă că zească şi să 
ardă ă ş  mai 
uşo ă

că, pentru noi, în calitate de 
consumatori, nu  
toate produsele şi serviciile 

capacitatea de a gândi şi de a 
transforma aceste gânduri în acţiuni. De-a lungul 
istoriei, acest lucru a dus la diverse metode şi tehnici 
de exploatare  surse de energie, precum şi prin 
utilizarea acelor, activităţi

 surse de energie şi tehnologia pentru a 
ă  să preia 

a
, care a înlocuit mulţi 

lucrători în industria de fire  tractoare
în agricultură şi roboţi 

 forţ  de muncă  de 
muncă periculoase şi grele)

Multe dintre produsele şi serviciile pe care 
majoritatea dintre n ţările industrializate 
asociat standard de viaţă cer cantităţ

2. Istoria folosirii energiei

Folosirea surselor locale de energie

Această secţiune se referă  unele din principalele 
evoluţii, care arată modul în care oamenii au ajuns să 
aibe atât de multă

ncte din istoria energiei. Toată istoria 
folosirii energiei arată că o creştere a nivelului de trai a 
condus la o creştere a consumului de energie.

n principalele idei pe care o găsim î te 
exemple este că toate societăţ

nergie pe care le au la dispoziţ Să începem prin a ne 
uita la mă energia 
musculară, oamenii au măcinat boabele cu ajutorul 
unor pietre şi vase din lemn.

Inventarea unor pietre de moară a însemnat 
măcinarea unor cantităţi mult mai mari de grâu. 
Această tehnică se bazează pe o piatră superioară

ă pe o piatră staţionară
 printr-o gaură în piatr

ă ă

ci energia musculară) a fost folosit 
prima dată pentru a roti piatra superioară a 
mecanismului de mă ă

 musculară muncă. În zonele 
cu dealuri şi apă suficientă, au fost dezvoltate tehnici

eau energia apei, în primul rând folosind 
mori mici şi mai târziu, roţi de apă şi pietre de moară de 
mari dimensiuni.
 
În zonele de c nt puternic, au fost 
dezvoltate tehnici similare pentru a utiliza energia 
vântului, precum şi a mareelor.

 la

 activitate, cu alte cuvinte, cele mai 
importante pu

Una di n mul
ile folosesc sursele de 

e ie. 
cinarea  boabelor de grâu. Folosind 

 care 
a fost rostogolit . Boabele de 
porumb erau introduse a de sus, 
astfel încât coaja exterioar  a fost eliminat , iar apoi 
cerealele au fost strivite între pietre.

Corpul uman (de

cinat, dar mai târziu a fost folosit  
energia  a animalelor de 

 
care folos

âmpie cu vâ
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Astăz măcinăm boabe de cereale cu ajutorul energiei 
electrice. Dar, în transformarea energiei încă folosim 
sursele locale de energie. Nu este deci întâmplător că, 
în Norvegia se 
obţine prin transfo , din 
moment ce ţar otenţ

ă n cărbune este 
transformată în energie electrică

 prin faptul că primii 
oameni au început să folosească surse de energie 
regenerabile cu atenţie, dar au trecut lent peste 
această fază ă

u prin câteva exemple. Pentru 
transportul de persoane şi mărfuri peste oceane, la 
început, a fost utilizată musculară ă

 reuşit ă ţ
 progresat 

la utilizarea de cantităţi  de 
energie din cărbune, petrol şi uraniu.

Producţia de alimente ne oferă un exemplu uşor 
diferit. Scopul agriculturii este practic ă

şi transformarea 
energiei solare şi 
îmbrăcă suplimentează acest 
proces cu o anumită cantitate de energie (energie 
subzistentă

ţ
adică toate formele de a creşterii.

 mulţi ani de câ
lucru este încă 

folosit de aproape 

ut mai mult de o generaţie de câ
ţ ea,  la 

lucrul cu animale, dar şi acesta este încă

i, 

cea mai mare parte a energiei electrice 
rmarea energiei cinetice a apei

a are un bogat p ial hidro, în timp 
ce în Europa de Est energia chimic  di

.

Poate cel mai important punct de reper în istoria 
energiei poate fi pe scurt exprimat

 la o utilizare neatent  de surse de energie 
neregenerabile.

Putem ilustra acest lucr

 energia  uman  
pentru vâslit, apoi oamenii au folosit energia vântului, 
iar în secolul al 19-lea au s  perfec ioneze 
utilizarea energiei eoliene. Oamenii apoi au

din ce în ce mai mari

acela s  utilizeze 
fotosinteza pentru colectarea 

în produse cum sunt alimentele 
mintea. Agricultorii 

). Acest aport de energie ia forma lucrului 
propriu, folosirea animalelor de lucru, tractoare, 
utilaje, gunoi de grajd, sistem de iriga ii, insecticide, 

 stimulare  

Au trecut nd Europa a oprit folosirea 
agriculturii manuale, dar acest mod de 

460 milioane de oameni din 
întreaga lume.

Nu a trec nd cea mai 
mare parte din Europa a renun at, de asemen

 folosit de 
aproape 260 milioane de oameni din lume cu 335 

De la energ  la cea neregenerabilia regenerabilă ă

milioane gari. Doar 50 milioan
.

Calculul energiei pentru aceste forme de exploatare 
este interesant. În agricultura

. 

pân

i este: Pe drumul 
spre o societate mai tehnologic , am devenit tot mai 
dependen i de sursele de energie ne

a . r m cât de 
d i am devenit de  de 
produsele petroliere înainte c  dispar . Cum 
vom fi capabili s m

a  pentru câteva zile toate 
ecranele PC-urilor s-ar închide i aceasta ar conduce la 
haos!

 metoda cea mai 
interesant

a de putere, spre deosebire de situa ia 
surselor neregenerabile de energie.

 de cai, boi, cămile şi mă e 
de oameni folosesc tractoare în agricultură

 cu sapa şi cu animalele, 
conţinutul de energie al produsului este de multe ori 
mai mare decât energia de intrare adăugată În 
agricultura cu tractorul, este destul de diferit. Energia 
de intrare este de multe ori  mai mare decât conţinutul 
de energie al produsului şi aceast aport de energie 
(energia de subzistenţa) poate fi urmărită întotdeauna 

ă la surse de petrol.

O piatră de hotar în istoria de energie
ă

ţ regenerabile şi 
energi  electrică Noi nu pă em că realiză

ependenţ  energia electrică şi
a ele să ă

ă transportă  mărfuri? În cazul în care 
dispare energi  electrică doar

ş

Ultima piatră de hotar în istoria energiei pe care o vom 
menţiona este: Cei care au controlul surselor de 
energie şi tehnologia pentru a exploata aceste surse, 
au putere.

Istoria utilizării energiei ne conduce la concluzia: cei 
care au controlul resurselor de energie sunt cei care 
conduc. Acest lucru poate fi unul dintre motivele 
principale pentru utilizarea scăzută a energiei solare. 
Soarele emite cantităţi enorme de energie, dar 
această formă de energie este difuză şi nu este posibil 
pentru nimeni să aibă control exclusiv asupra acesteia. 
Datorită difuziei ei, probabil că

ă de utilizare ar fi cea a uzinelor mici şi 
simple. Acest lucru nu va duce la centralizarea şi 
acumulare ţ

Controlul energiei înseamn  putereă
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Î

.

n grupuri mici, stabiliţi regulile cărora trebuie să le răspundă hrana voastră pentru a fi îmbunătăţită din punct de 
vedere al energiei şi conţinutului în substanţe nutritive. Discutaţi concluziile cu întreaga clasă. 

Ce aveţi în stomac? Scrieţi în tabel ce aţi mâncat aseară la cină
Hrana şi energia

Ingrediente Local, foarte
aproape

În ţară În afara
ţării

Energie Utilitate

Exemple:
cartofi

X X

morcovi
lapte
banane
pâine
carne
etc.

După ce aţi completat tabelul, discutaţi cu colegul de bancă

Încercati să ghiciţi de unde provin alimentele pe care le-aţi consumat. Dacă vin din zona în care 
locuiţi   bifaţi în prima coloană. Dacă sunt produse undeva la mică distanţă în ţară  bifaţi în a doua 
coloană Dacă alimentele sunt importate, bifaţi în cea de-a treia coloană

Încercaţi să vă daţi seama care dintre produse necesită cea mai multă energie pentru a fi obţinut. 
Luaţi în calcul cultivarea, transportul şi procesarea. Scrieţi litera E acolo unde produsul necesită cea 
mai multă energie. Un morcov pe care îl cultivaţi în grădina proprie şi pe care îl consumaţi ca atare 
este ieftin din punct de vedere al energiei consumate. Totuşi, dacă morcovul 

Încercaţi să vă daţi seama dacă ceea ce aţi mâncat vă era absolut necesar ca să vă dezvoltaţi şi să 
fiţi sănătoşi.

Comparaţi rezultatele vostre cu cele ale doi  trei colegi de clasă. Ajutaţi-vă unii pe alţii să găsiţi locul 
cel mai potrivit pentru a introduce literele E (energie) şi U (util, necesar).

.

– , –
.  . 

este ambalat într-o cutie 
de conserve este mult mai scump din punct de vedere energetic.

–

Gândiţi şi răspundeţi

1. ?

“ ”?

l 
De ce?

4. “
”.

Unde consumă omul modern energie musculară

2. De ce se mai consumă şi azi, uneori,  energia 
calului putere

3. Se reflectă fluctuaţia preţului petrolului în preţu
produselor alimentare? 

Cum puteţi explica expresia controlul asupra 
energiei dă putere

Imaginează ţi-  că trăieşti în Anglia sfârşitului de 
secol 19, pe Baker Street, în acelaşi apartament cu 
Sherlock Holmes şi că te numeşti Watson. E seară 
târziu şi staţi în faţa sobei şi discutaţi evenimentele 
de peste zi. Azi, din nou, l-ai însoţit pe Scherlok 
Holmes în drumurile sale pentru a rezolva o crimă

Explică ce surse de energie şi la ce le-aţi folosit în 
cursul întregii zile. Ce surse de energie ai folosit azi?

.
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3. Folosirea global  a energiei

Folosirea energiei în diferite stadii ale societ ii

ă

ăţ
Primele societăţi ale vânătorilor şi culegă

ţină

liu de bătrâni care a 
condus tribul. Cei mai mulţi dintre lideri au trebuit să 
vâneze şi să recolteze la fel ca şi ceilalţi. Produsele 
alimentare şi alte resurse au fost rareori atât de bogate 

ât să oată oferi un lider cu normă întreagă

imele societăţi agricole, puteau fi recoltate trei
ă la zece kilograme de grâu pentru fiecare kilogram 

însămânţat.
 

surplus de produse alimentare energie 
excedentară  fi transferată societăţii astfel 
încât, după un timp, au putut fi folosite de lideri, vraci, 
preoţi şi războinici. Aceşti non-fermieri au îmbunătăţit 
condiţiile producţiei agricole prin asigurarea 
stabilităţii şi securităţii agricultorilor, care, la rândul 
lor, au putut dedica timpul lor de muncă şi la creşterea 
acestui surplus de hrană pentru animale energie .

În cazul în care condiţiile pentru agricultură au fost 
excepţ şi ă 
îmbunătăţită

aţiile de grupuri mai 
mari de să s dezvoltarea unor specialişti

ă şi 
marinari. Bunuri şi servicii  specialiştilor a

Roata de apă apărut până în Evul 
Mediu în Europa, şi ă şini care a  
utiliza energia conţinută în surse de energie mai mari şi 
mai puternice decât cele reprezentate de către om şi 
animale.

În 1784 scoţianul ş ă
ă
, cum ar fi lemnul, şi nu în ultimul rând, 

ă cum ar fi cărbune ă
ţie a avut un rol important în tranziţia de la ţ

ă a forţa maşinii.

În societatea modernă tehnologică

torilor au 
avut nevoie de pu  administrare.
 
A fost probabil un lider sau un consi

astfel înc  p . 

În pr  
pân

Parte din acest (
) a putut

 ( )

ional de bune tehnologia agricol
, excedentul a fost suficient de mare 

pentru grupuri mai mari. Concentr
teni a permi  

cum ar fi zidari, t ietori de lemn, fierari, negustori 
le le u crescut 

nivelul de trai. nu a 
odat  cu ea ma u putut

 James Watt a inventat prima ma in  
cu aburi mobil . Din acel moment omul a putut utiliza 
atât bioenergia
energia neregenerabil le. Aceast  
inven for a 
manual  l

, tehnologiile de 

utilizare a energiei neregenerabile i a celei electrice

i p strea
ocentrale sau în centrale 

nucleare produce
 la nivel mondial.

ii

. Regimul p
. 

În fiec
 energie te în medie fiecare locuitor din

Din mai multe motive, 

de a 
energiei tre i i di

l doilea motiv este se ia în considerare 
. Î

 de energie, iar aceasta surs  cel mai 
adesea nu este  inclus .

ş   
sunt foarte dezvoltate şi încă în creştere.

Până la sfârşitul anilor 1800, cărbunele şi lemnul au 
fost sursele de energie predominante. La sfârşitul 
anului 1890 petrolul producea numai 2% din 
consumul de energie. Utilizarea unor surse de energie 
neregenerabile, a crescut enorm după al doilea război 
mondial şi îş ă ză tendinţa de creştere. Energia 
electrică produsă în hidr

 doar o mică parte din energia 
consumată

Accesul la energie ieftină, a fost una dintre cauzele  
creşter  standardului de viaţă în partea noastră de 
lume. Până la un anumit nivel, există o corelaţie certă 
între standardul de viaţă şi consumul de energie. Dar, 
odată ce se atinge acest nivel, situaţia este mult mai 
complicată olitic, nivelul de dezvoltare 
tehnologică şi distribuţia de mărfuri joacă un rol vital

are an, ONU publică statistici care arată cât de 
multă  foloseş  
diferite ţări. nimeni nu poate 
accepta aceste cifre, la valoarea nominală. Două 
motive sunt de menţionat aici, în primul rând că există 

foarte multe ori diferenţe considerabile în utilizare
de că săraci şi bogaţi n aceeaşi ţară, iar 

a că doar 
utilizarea comercială n multe ţări sărace lemnul este 
sursa principală ă

ă

Cererea de energie per capita în diferite perioade 
istorice

Energia din diferte surse

Distribu ie global  inegalţ ă ă
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    Exerciţiul 6.

Un American consumă tot atâta energie cât 2 
europeni, 35 indieni, 210 tanzanieni şi 600 bhutanieni. 
Ce se va întâmpla cu consumul energetic atunci când 
indienii, tanzanienii şi bhutanienii vor dori să aibă 
acelaşi consum pe care-l avem noi, cei din lumea 
dezvoltată Putem reuşi să creştem atât de mult 
producţia de energie? Este drept ca noi să putem 
creşte consumurile când alţii nu o pot face? Gândiţi şi 
răspundeţi

Plasaţi în ordine cronologică aceste surse de energie 
începând cu cele mai timpuriu folosite de umanitate:

Energia nucleară 
Energia musculară a animalelor de muncă 

Energia eoliană 
Energia musculară a oamenilor 
 Cărbune
Energie hidroelectrică 

iecare monedă are doua feţ şi  nu este o 
excepţie. Pun , se poate 
spune că toate transformă şi utiliză  
consecinţe nefericite.  este împărţită în două 
părţi: î eş  consecinţele lui 
şi 

Cantităţi mari de energie sunt folosite azi mai mult ca 
niciodată. Acest lucru înseamnă că trăim într-un 
confort mare dar, pe de altă parte, acest lucru este 
originea unor probleme grave.
 
Să începem prin a ne uita la un tabel care 
schematizează consecinţele 

. Putem 
vedea aici că există diferenţe mari între cele mai 
prietenoase ş

Discutaţi

cinţ

Consecinţ

? 

 
.

 
 
 Petrol 
 
 

 
 

F e cu energia
ând problema foarte simplu

rile rile energiei au
Problema

n ceea ce priv te asupra mediu
crizele de energie.

folosirii surselor de 
energie cele mai comune asupra mediului

i cele care nu sunt prietenoase cu 
mediul.

�

�

�

�

�

�

�

4.  Conse ele folosirii energiei

ele asupra mediului

Cum
combina ie de surse de energie care  nu fie, într-un 
fel sau altul, nocive pentru mediu, lucrul cel mai 
important pe care oamenii îl

m
s  folosim 

acele surse de energie, care sunt cel ma
. Numai atunci vom realiza o 

dezvolt .

 utilizarea energiei neregenerabile este cea

om uita
descompunerea materialelor 

organice.

Celulele pla

n compu i organici 
cu con inut mare de energie, cum ar fi glucidele, cu 
eliberare de oxigen - în procesul . Ac

organici de mare  energie sunt cele mai 
importante în ia tuturor materialelor 
organice. 

Alte elemente, cum ar fi azotul i sulful
ia

 a male
n

in 

 nu există o singură sursă de energie sau 
ţ  să

 pot face este de a 
economisi energie. Noi trebuie să economisi  energie 
pentru a reduce presiunea asupra naturii, şi ă

i puţin 
dăunătoare pentru natură

are durabilă

Pentru că  
care conduce la cel mai mare impact asupra mediului, 
atât la nivel global şi la nivel local, ne v  un pic 
mai atent la sinteza şi 

ntelor conţin clorofilă, care utilizează 
razele soarelui pentru a converti compuşi anorganici, 
cum ar fi dioxidul de carbon şi apa î ş

ţ
 de fotosinteză eşti 

compuşi 
 construcţ

ş  sunt, de 
asemenea construcţ  celulelor, precum şi în întreaga 
viaţă organismelor vii de plante şi ani . Celule, 
organe şi orga isme toate conţin fiecare dintre aceste 
elemente, doar că le conţ în cantităţi diferite.
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5. Efectul de seră
Efectul de seră a fost centrul atenţiei în ultimele 
decenii. Dar mai întâi, trebuie să facem deosebirea 
între efectul de seră natural şi cel cauzat de oameni. 
Efectul de seră este esenţial pentru toată viaţ  pe 
Pă nt - fără viaţă, tem  medie ar fi în jur de -
18 grade Celsius. Temperatura medie de astăzi,  

ă este î

 de seră pe pământ este 
ă ă  pentru grădinărit. 

Aici, razele soarelui trec prin pereţ i şi acoperiş  din 
sticlă. Razele ajung la sol şi încălze ţ ş

ş  absorb căldura din aer încălzit de sol. 
 trebuie să fie mai

ară, atunci când soarele 
străluceşte. Razel  ajung la sol în seră, dar nu 
pot să scape prin acoperiş înapoi în atmosferă, ca 
urmare a schimbări  de undă

ă şi rămâ
. 

Foarte simplu, pereţii şi acoperişul ser
ţ ă tului pe 

care-l numim atmosferă

Aici, pe pământ suntem în echilibru pe muchie de 
cuţit. Este mai uşor de înţeles acest lucru dacă ne 
uităm la cele mai apropiate planete, Marte ş

ământul, are o atmosferă compusă rincipal din 
dioxid de carbon, şi mult mai groasă decâ a 
Pământului. 

Temperatura 00 de grade 
Celsius aproape de sol şi de zero grade Celsius în nori. 
Aceasta se datorează efectului de seră. Evident, este 
imposibil să existe viaţă complexă la acele 
temperaturi. 

Marte nu are nici un efect de seră şi o atmosferă foarte 
variabilă În unel ă

. Temperatura 
medie de pe această planetă variază -50 la -100 grade 
Celsius. Descoperirile recente indică faptul că, 
probabil, forme simple de viaţă au existat pe Marte. Cu 
toa ă şi 

a de
mâ peratura

efectul natural de ser n jur de +14 grade C. 

Efectul un proces foarte 
asem n tor cu cel din sere folosite

i ul
îl sc. Pere ii i 

acoperi ul ul 
Temperatura din interiorul serei  
mare decât temperatura de af

e de soare 

i lungimii . Prin urmare, 
razele de soare intr n captive în interiorul 
zidurilor serei, crescând semnificativ temperatura

ei sunt 
echivalen i cu stratul de aer din jurul P mân

. 

i Venus. 
Venus, care este mai aproape de Soare decât 
P  în p

t atmosfer

 pe Venus este în jur de 5

 

. e locuri atmosfera este foarte dens , 
în timp ce la polii planetei este congelat

te acestea, atmosfera de aici este foarte instabil

apa necesară ţii ngheţată

viată şi oameni  să 
apară

Pe ământ ă şi efectul de 
seră înseamnă că nu este nici prea cald, nici prea frig 
pentru a trăi, cu o temperatura medie de 14 de grade 
Celsius peste zero. itatea umană 
produce gaze cu efect de schimbare a climei

ă, sporind efectul de seră şi, 
prin urmare, creşterea temperaturii. Acest lucru va 
avea consecinţe prevăzut.

Cea mai mare îngrijorare este faptul că efectul de seră 
provo că schimbă tură pe Pământ. În 
cazul în care se întâmplă acest lucru, nivelul mării se va 
ridica şi  precipitaţii  se va schimba. 
Suprafeţe mari de teren vor fi inundate şi sute de 
milioane de oameni vor trebui să se mute. Migraţiile 
mar

enea, consecinţe foarte 
grave.
 
Oamenii de ştiinţă cred că temperatura medie a 

 va creşte cu 3 grade Celsius până la sfârşitul 
secolului 21, în cazul în care  cu efect 
de seră 

i grade în o sută de ani nu sună prea dramatic, 
poate, totuşi aceasta este cea mai mare creştere a 
temperaturii în ultimii 10000 ani, şi va da cea mai mare 
temperatura medie de 150,000 ani. În acest sens, este 
evident că modificările pot fi într-adevăr dramatice.

Atunci când sunt arse materiale organice, gaze cum ar 
fi azotul şi sulful sunt eliberate, de asemenea, în 
atmosferă

Combustibilii fosili conţin cantităţi mari de astfel de 
compuşi comparativ, de exemplu, 
aceş  compuşi reacţionează cu oxigenul şi 

ploi acide, smog şi ozon
ş  poluanţi s  găs  local şi regional. 

 pentru dezvoltarea vie este î , 
prin urmare, a fost imposibil pentru forme complexe 
de , cum sunt animalele, plantele i

.

P echilibrul dintre atmosfer
, 

Din nefericire, activ
, ceea ce 

face atmosfera mai dens

greu de 

a ri de tempera

regimul lor

i de persoane, ca urmare a distrugerii habitatelor 
lor, ar putea avea, de asem

globului
 emisiile de gaze

nu sunt reduse drastic.

Tre

.

lemnul. În timp, 
ti cu apa 

rezultând  la nivelul solului. 
Ace ti e esc la nivel

Alte consecin e ale consumului de energieţ



Centralele ă  suprafeţe în 
sensul că aceste terenuri ar fi putut fi osite pentru 
agricultură sau zone verzi. În funcţie de 

 aceste suprafeţele de teren 
 părţi

vocări enorme 
suplimentare asupra 

 electrice mari ocup  mari
 fol

cum altfel ar 
putea fi folosite se poate 
ajunge la conflicte între le interesate.

Utilizarea materialelor radioactive în centralele 
nucleare, de asemenea, duce la pro

mediului.
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Activitate practică
Exerciţiul 7

Efectul de seră
Pentru acest exerciţiu aveţi nevoie de 2 termometre cu acelaşi tip de scală, atât de scurte încât să încapă în câte un 
borcan cu capac.

În primul borcan trebuie introdusă o bucată de carton vopsit în negru mat, care să acopere cam jumătate din 
peretele borcanului. Termometrul din acest borcan trebuie aşezat în zona umbrită de carton.

În celălalt borcan introduceţi o bucată de tablă de aluminiu în acelaşi fel în care aţi introdus cartonul vopsit în 
primul borcan. Termometrul din acest borcan trebuie aşezat în zona umbrită de tabla de aluminiu. Plasaţi ambele 
borcane la soare. Ambele borcane trebuie să stea pe un material termoizolant (poate fi şi o carte). Asiguraţi-vă că 
ambele termometre sunt în umbra cartonului, respectiv a  tablei de aluminiu. Veţi constata în scurt timp că 
temperatura creşte întâi în borcanul cu carton negru.

Iată ce s-a întâmplat: Razele solare care ating Pământul 
sunt constituite din unde scurte şi unde lungi. Undele 
scurte trec prin sticlă În borcanul cu tabla de aluminiu 
razele sunt reflectate de aceasta. Lungimea undelor 
rămâne aceeaşi şi ele părăsesc borcanul tot atât de uşor 
cum au intrat . În borcanul cu carton negru razele sunt 
absorbite de carton. Cartonul se încălzeşte şi creşte 
temperatura aerului înconjurător. Cartonul negru emite 
radiaţii înspre exterior dar lungimea de undă a acestora 
nu mai este egală cu cea a luminii solare şi ele nu mai pot 
trece prin sticlă. Energia razelor rămâne în borcan, 
crescând temperatura interioară. Acesta e modul în care 
acţionează şi atmosfera. Fără atmosferă temperatura pe 
Terra ar fi de  -18 grade Celsius.

. 

    Gândiţi şi răspundeţi

1. Ce este fotosinteza? 

2.

.

.

Poate avea loc procesul de fotosinteză în 
întuneric? 

3. De ce utilizarea biocombustibililor în 
producerea energiei nu creşte concentraţia de 
CO2 în atmosferă? 

4 Cum se formează ploaia acidă? 

5 Ce este efectul de seră?
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6. Criza energetic

Electricit i criza combustibililor

Criza de combustibil

ă

atea ş
Î

în cazul în care 
nu ne putem asigura accesul suficient la energie 

 ieftin

de noi surse de petrol
uzine mari de 

energie. Rezervele de petrol au fost estimate c  ar 
ajunge ezervele de 
gaze naturale vor fi pe terminate doar la

i aceasta depinde 
doar de noi.

În timp ce part

În 
multe ora rbunele i lemnul sunt cele mai 
imp

 din ce în ce mai mult 
lemn este iat. Devastarea durilor nu poate dura la 

n partea dezvoltată a lumii, atunci când cineva 
vorbeşte despre criza de energie, în general, înseamnă 
situaţii de urgenţă care ar putea apărea 

electrică ă şi energie din petrol. Nu există nici o 
îndoială că mai devreme sau mai târziu, rezervele de 
petrol vor fi epuizate - şi ce vom folosi drept 
combustibil atunci?

Pentru a evita o astfel de situaţie, resurse enorme sunt 
investite în găsirea , dezvoltarea 
de noi tipuri de centrale nucleare şi alte 

ă
pentru încă 70 de ani, în timp ce r

 jumătatea 
secolului. Până în prezent, nu a fost la fel de interesant 
să investească în utilizarea mai eficientă a energiei sau 
în mici centrale electrice la scară care utilizează surse 
de energie regenerabile, însă această tendinţă începe 
să se schimbe  în cele din urmă. Ş

ea dezvoltată a lumii va fi ameninţată de 
o criză de energie la un moment dat în viitor, un număr 
mare de oameni se confruntă deja astăzi cu o criză 
brutală de energie - o lipsă catastrofală de lemn pentru 
asigurarea gătitului, încălzirea apei şi a casei.

În comparaţie cu ţările industrializate, utilizarea 
energiei în ţările din lumea a treia este foarte scăzută. 
Pădurile sunt cea mai importantă sursă de energie în 
aceste regiuni. În sate, aproape toată lumea este în 
întregime sau parţial dependentă de lemn, pentru a 
pregăti produsele alimentare şi pentru încălzire. 

şe, că ş
ortante surse de energie pentru clasa de mijloc. 

Până acum, aceste surse de energie au fost gratis sau 
cel puţin foarte ieftine.

Conform statisticilor ONU, în prezent, multe milioane 
de oameni trăiesc în zone în care

tă pă

infinit. În plus combustibilul

i oameni înc  
castronul -l umple. Pe l  asta 
parazi

tate.

 fac lzi. De asemenea, atunci 
când oamenii n frig s

i 
sunt utiliza i pentru prepararea mânc

petrec mult timp utându-l pe arii mari, prin 
u

le

asta 
 o reducere a calit ii

race sunt cele
surse 

de energie mai disponibile sau cump  din

e
raci de foarte multe ori nu au dreptul de a colecta 

lemn.  ce lemnul le
e cresc, mu

i pierd drepturile pe care le-au avut,
de pe

i i
in stat sau 

i private - riscând amenzi sau închisoare. 

 devine din ce în ce mai 
scump şi până în prezent nu au existat alternative. 
Pentru mulţ costă mai mult să-şi ălzească

 de supă decât să ângă
ţii din apa nefiartă pot duce la probleme mari de 

sănă

Lipsa de lemn în zonele reci, cum ar fi Himalaya, Anzi şi 
alte regiuni muntoase, face imposibil pentru oameni 
să ă un foc pentru a se încă

trăiesc î unt mai sensibili la boli. 

Lemnul, cărbunele, excrementele uscate de animale şi 
deşeurile menajere sunt în continuare cele mai 
importante surse de energie în multe ţări. În fiecare zi, 
două miliarde de oameni mănâncă alimente care au 
fost pregătite cu ajutorul cărbunelui sau lemnului. 
Jumătate din toţi arbuştii şi copacii, care sunt tăiaţ

ţ ării şi la încălzire. 

Un  miliard şi jumătate de oameni, nu au lemn de 
ajuns. Ei că

rmare, lipsa de lemn este pentru ei - criza de energie 
în sine.

Atunci când deşeurile agricole şi excremente  de 
animale sunt folosite drept combustibil, cantităţi mari 
de îngrăşământ vitale nu sunt returnate la sol. Ace
determină ăţ  zonelor de păşunat, 
care sunt bază a existenţei pentru mulţi oameni din 
ţările în curs de dezvoltare.

De aceea ţările cele mai să  care se 
confruntă cu criza. Cei care îşi pot permite, trec la 

ără  alt loc. 

În zonele în care există încă suficient  păduri, oamenii 
să

Pe măsură  şi cărbune  devin produse 
comerciale şi preţuril ncitorii şi agricultorii 
angajaţ  de a 
colecta lemn sau deşeuri vegetale  marile moşii. 
În Nepal, India şi Bangladesh, ce  mai sărac  trebuie să 
fure de multe ori lemn d pădurile de 
proprietăţ
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Criza de combustibil rile în curs de dezvoltare 
este un exemplu înfric tor al modului în care 
oamenii cei i ei

.

nergie.

În ultimii 15 ani, aceste surse regenerabile de energie 
au crescut în mod semnificativ competitivitatea lor 
fa

 vor cuceri o parte din ce în ce mai 
mare din  modul î

 deoarece sursele

.

 din ţă
oşă

 mai sărac  distrug baza existenţ  lor 
viitoare în lupta lor de a supravieţui astăzi. Ei nu fac 
acest lucru pentru că nu înţeleg consecinţele, ci 
pentru că nu au altă alternativă

Astăzi există o creştere semnificativă a interesului 
internaţional în utilizarea de surse de energie 
regenerabile. Acest lucru se referă în special la sursele 
de energie, cum ar fi soare, vânt şi bioe

ţă de petrol, gaze naturale, cărbune şi energia 
nucleară. Dacă această tendinţă continuă, sursele de 
energie regenerabilă

 piaţa energiei. Azi deja se vede n care 
sursele de energie regenerabilă pot concura cu 
construirea unor noi centrale nucleare.

Dezvoltarea este foarte interesantă  
regenerabile de energie urmează astăzi aceleaşi 
tendinţe de dezvoltare pe care a avut-o petrolul acum 
aproape o sută de ani în urmă

7. Perspective de viitor

 a energiei este 
definit :

sunt  tot ce 
poate

 provocare, care este, de 
asemenea, i foarte interesant  pentru cei mai mul i 
dintre noi din punct de vedere economic –  m

im energia pe care o avem la dispo ia noastr
t mai

În raportul prezentat de Comisia pentru Mediu şi 
Dezvoltare a ONU, situaţia actuală

ă după cum urmează

Provocări şi toată lumea trebuie să facă
 pentru a face faţă acestor provocări. Putem 

începe cu cea mai simplă
ş ă ţ

 să învăţă  
să folos ziţ ă 
câ  eficient şi în modul cel mai ecologic posibil.

Gândiţi şi răspundeţi

De ce este atât de importantă pentru omenire tranziţia 
de la sursele neregenerabile de energie, la cele 
regenerabile?

a
 

crescute e
n prezent, nu 

avea nici o surs
n

"Nu putem trăi fără energie într-o formă sau alta. 
Perspectiv  dezvoltării este complet dependentă de 
energie în permanenţă la dispoziţie, în cantităţi

şi din surse care să fie fiabile, n periculoase şi 
care nu dăunează mediului înconjurător. Î

ă sau combinaţie de surse care să 
răspundă nevoilor noastre î  viitor ".
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PARTEA A TREIA – RILE CLIMATICE

1. CLIMA

SCHIMBĂ

Dioxidul de carbon împreun
lzesc sup  

captând ldur  solar
 locuibil .

azul, petrolul precum t iere
a determinat cre terea dramatic  a  

de dioxid de carbon di i 
temperaturilor.

, înso , cu vânt sau 
calm

oase, calme sau însorite. Apoi
i temperaturile medii, pentru a vedea ce regim 

de temperat , aceasta însemnând cum 
sunt cele mai multe zile blânde, foarte calde sau reci. 
Acesta este  modul în care vom ine principala 
caracterist . 

Prin urmare, vremea este stadiul actual al or 
atmosferice, pe 

 o 
anumit  regiune, 

. A ate
în zone climatice diferite. 

Vremea se poate schimba, de asemenea, de la o zi la 
alta, dar clima se

a s- începuturile 
plane

ei

de-a 
lungul a milioane de ani.

ă cu alte gaze cu efect de 
seră încă rafaţa planetei în mod natural 

 că ă ă în atmosferă. Acesta este un 
lucru bun, pentru că ţine planeta noastră ă

Cu toate acestea, arderea combustibililor fosili, cum ar 
fi cărbunele, g şi ă a 
pădurilor ş ă  cantităţii

n atmosfera Pământului ş
creşterea 

Definiţia climei este: 

 Ce  înseamnă de fapt aceasta? Aceasta înseamnă că, 
deşi poate fi vreme ploioasă rită

ă, am face o medie a condiţiilor meteorologice pe 
o perioadă mai lungă de timp, şi am vedea dacă sunt, 
în principal zile ploi  vrem 
să ştim ş

ură predomină

obţ
ică climatică

 condiţiil
o perioadă relativ scurtă de timp. 

Clima este un parametru stabil şi caracterizează
ă în timp ce vremea este instabilă şi 

schimbătoare ceeaşi vreme po  apărea în diferite 
regiuni ale lumii, precum şi 

 schimbă foarte lent, peste decenii 
sau secole.

Clim a schimbat continuu încă de la 
tei noastre. Acesta a fost, în funcţie de 

schimbările geologice şi astronomice, cum ar fi 
activitatea vulcanică şi variaţiile orbit  Pământului. 
De asemenea dezvoltarea vieţii pe pământ a depins de 
climă. Aceste modificări climatice au avut loc 

clima este situaţia medie a 
condiţiilor meteorologice pe o perioadă lungă de timp.

Modificarea naturală

ţa umană

 a climei

Influen  asupra climei

Clima pe P  avut perio
 folosesc diferite metode pentru a 

determina modul în care s-a schimbat clima, în epocile 
geologice trecute, 

ele în temperaturile medii a creat principala 
diferen tele perioade c

i animale). Perioade mai calde sau mai reci s-
au succedat unele dup tii au 
denumit aceste perioade – i interglaciare. 
Ast zi p -

nceput acum 10000 de ani. 

În consecin ,  va avea 
perioada ei cea mai rece peste circa 80000 ani, dar nu 
se poate stabili cu exactitate când va începe. În 
termeni geologici aceasta este o perioad

i în
.

 loc în perioada unei vie

lor fosili  CO2 care 
fusese prins în sol de milioane de ani, m rind 
concentra ia sa . 

Agricultura modern  - 
duce de asemenea la eliberare
.

 
 un fenomen care are loc 

în mod natural
m

le  
uman

ământ a ade mai reci şi mai calde. 
Oamenii de ştiinţă

şi este cunoscut azi că a diferit în 
mod semnificativ peste timp. 

Diferenţ
ţă între diferi limatice, care au 

avut consecinţe în schimbarea formelor de viaţă 
(plante ş

ă altele şi specialiş
 glaciare ş

ă laneta este într-o perioadă inter glaciară care 
a î

ţă  următoarea perioadă glaciară

ă destul de 
scurtă, totuş  termenii istoriei umane această 
perioadă este într-adevăr lungă

Schimbările climatice, care sunt dezbătute în prezent 
sunt diferite. Ele au avut ţi 
umane sau chiar mai scurte, şi sunt cauzate în principal 
de activitatea umană. 

Stilul nostru de viaţă modern a contribuit la creşterea 
cantităţii de gaze cu efect de seră în atmosferă. 
Folosirea combustibili eliberează

ă
ţ în atmosferă

ă creşterea culturilor şi a 
animalelor, a de gaze cu 
efect de seră

Chiar dacă efectul de seră este
, este totuşi agravat de activităţile 

umane în secolul 20, iar astăzi vede  consecinţele 
devastatoare a efectului de seră indus de activitatea

ă. Astăzi, efectul de seră nu mai este de protecţie 
şi  benefic pentru viaţa de pe pământ. 
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După cum am menţionat dioxidul de carbon este o 
parte a proceselor natur , trebuie să ne dăm seama 
că valoarea acestui gaz în atmosferă depăşeşte cu mult 
cantităţ are pentru ciclurile naturale. Mai 
mult decât atât, CO2 nu este singurul gaz care creează 
efectul de seră. Alte gaze eliberat în aer din cauza 
activităţi  sunt parte din efectul de seră, cum ar 
fi N2O protoxid  toxic 
ş

ă ă
n atmosferă ă u uită  un gaz 

care este necesar în straturile superioare ale 
atmosferei, deoarece protejează viaţa de pe pământ 
de razele UV, dar în partea inferioară, e  la 
efectul de seră. Acest efect creat de cantităţi 
copleşitoare de gaze cu efect de seră împiedică 
căldur ă să iasă în spaţiu şi determină 
supraîncălzirea suprafeţei Pământului, a apei ş

t strat de gaze cu efect de seră 
reţine mai multă căldură pe pământ decât înainte şi 
mai multă decât are nevoie viaţ

părut datorită efectului de seră cauzat de 
activitatea umană, se numeşte încălzire globală, de 
vreme ce una din consecinţele majore ale acestui 
efect este creşterea temperaturii globale. 

A fost nevoie de mult timp pentru ca efectele 
acumulă  să aibă o influenţă puternică asupra 
climei de pe pământ ş

le cantităţilor acestor 
gaze în atmosfera de astăzi.

Emisia de GES crescută ţă  dezvoltă
 după revoluţia industrială 

stră  
utilizarea masivă de combustibili fosili, cum ar fi 
cărbune şi gaz ars 
aceşti combustibili  CO2 în atmosferă. 
Acest lucru a fost principala contribuţie a om

 de seră. 

De-a lungul deceniilor, aceste schimbări au devenit 
treptat mai evidente şi mai dăunătoare. Astăzi, 

ale

ile neces

e 
i umane

ul de azot care este de asemenea
i metanul CH4 care este inflamabil. 

Toate acestea sunt doar o cot  mic  din amestecul de 
gaze di . S  n m de ozon O3,

l contribuie

a suplimentar
i a 

aerului. De aceea, aces

a de aici.

Fenomenul a

rii GES
i va lua probabil chiar mai mult 

timp pentru a diminua efecte

 este o consecin  a rii 
rapide a lumii din secolul al 
19-lea. Industrializarea noa  a determinat

le, petrolul ele. Atunci când s-au 
s-a eliberat

ului la 
efectul

cantitatea medie a emisiilor anuale de CO2 este de 4 

tone pe cap de locuitor. Mai mult, 
d de carbon pe cap de 

locuitor sunt i decât media, 
datori

emisii de 
CO2 sub medie.

, 
.

Centralele electrice gener , din 
diferite surse 

 principalul 
co .

i var, p
contribuie sub , în special 

ilor
sectorul industrial a crescut cu 61% din 

1971 n 2004.

în ţări cum ar fi SUA, 
Canada şi Rusia, emisiile de dioxi

 substanţial mai mar
tă potenţialului lor industrial mare. Alte ţări, în 

special în regiunile nedezvoltate ale lumii, au 

Astăzi, avem toate motivele să credem că activităţile 
umane au început un lanţ de reacţii care au 
determinat schimbări ale atmosferei, apei, solului şi a 
vieţii pe planetă, datorită în primul rând, emisiilor 
mari de gaze cu efect de seră

ează energie electrică
de energie, în mod tradiţional, din 

combustibili fosili. Aceste uzine convertesc diferite 
forme de energie (cum ar fi cea chimică, sau căldura) în 
formă utilizabilă. Centralele electrice care folosesc 
combustibili fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul sau 
gazele naturale sunt cele mai mari surse de gaze cu 
efect de seră pe pământ şi în special dioxid de carbon. 
Într-un amestec de gaze cu efect de seră, dioxidul de 
carbon cuprinde 72% fiind prin urmare

ntribuitor la încălzirea globală

Producţia şi prelucrarea materialelor este, de 
asemenea, una dintre cele mai mari emiţătoare de 
dioxid de carbon. Arderea pădurilor ş i  a 
combustibililor fosili, industria chimică, producţia de 
ciment ş recum şi industria siderurgică 

stanţial la emisia de GES a 
cantităţ  de dioxid de carbon în atmosferă. Energia 
utilizată de 

 până î

   ...

2. Sursele antropogenice  de gaze cu efect de ser

Centralele electrice

Industria

Ştiaţi că

ă

…în oceane este de 50 de ori mai mult
?

…

O

 dioxid de carbon 
dizolvat decât în atmosferă

că cei mai călduroşi 10 ani de când se fac măsurători 
de temperatură au fost începând cu 1990 din cauza 
creşterii emisiilor de C ?2
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Transportul

Agricultura

rile 

Traficul r
te emisiile de CO2, 

t
ar dioxid de carbon, ci induce i formarea 

de ozon  cu razele soarelui. 
În p turile joase ale atmosferei ozonul ac

er   capturând razele infraro ii 
reflectate de suprafa ntului.

Cr terea animalelor este sursa unui alt gaz cu ef
 – metanul. Vitele, i  porcii produc p  la 

37% din emisiile de m
. Ele emit metan creat în timpul procesului 

digestiei.

ile cele mai mari de metan sunt formate pe 
câ

 
(dar 

Niciodat

dure 17 milioane 
de hectare. Aceasta este aproximativ de 4 ori 
dimensiunea Danemarcei. În zonele de pe care s-a 

lu ert rii. Cum plantele folosesc  carbon 
în timpul proceselor fiziologice i copaci 

  

erile excesive distrug unul dintre cei mai 
mari purificatori naturali ai aerului care ajut

ierea durii nu toare de

.

 este a doua sursă ca mă ime în ceea ce 
priveş şi este în continuă creştere. În 
Europa, o cincime din emisiile de CO2 vin de la trafic, în 
timp ce în SUA transportul emite o treime din 
cantitatea de dioxid de carbon în atmosferă. Este 
important de reţinut faptul că gazul evacua  de maşini 
nu conţine do ş

 ca urmare a reacţiei chimice
ă ţionează ca 

gaz cu efect de s ă ş
ţa pămâ

eş ect de 
seră puii ş ână

etan induse de activitatea 
umană

Cantităţ
mpurile de sonde de gaze ca urmare a extracţiei de 

gaze naturale.
 
Culturile sunt cea mai mare sursă de azot în atmosferă

şi în ape) în special ca urmare a excesului de 
îngrăşăminte artificiale.

ă nu au fost defrişări ca astăzi, în special 
dispariţia rapidă a pădurilor tropicale. În fiecare an 
sunt tăiate sau arse în incendii de pă

tăiat pădure, ploile frecvente spală solul, şi există 
perico l deş ifică

, mai puţin
înseamnă mai puţin carbon eliminat din aer. 

Tăi  de pădure 
ă la 

încetinirea modificărilor climatice. Prin urmare, deşi 
tă  pă  este emiţă  dioxid de 
carbon, această activitate umană are un impact enorm 
asupra ratei de creştere a acestor gaze în atmosferă

Defrişă

3. EFECTELE SCHIMB RILOR CLIMATICE

Efectele asupra naturii

Ă

Cu câteva decenii în urmă, clima din diferite regiuni ale 
lumii a început să devină mai puţin obişnuită, adică a 

 neobişnuită ri, 
inundaţii, viscole, curenţi nceput să apară în 
zone în care acestea nu au fost obiş şi nu  
aştept

 arătat semne de creştere ă. 
Gheţari  lanţuri

 au început să ească

 lor de gheaţă mai lent 
decât înainte. Gheaţ şi zăpad  din Europa de Nord şi 
Groenlanda, precum şi şi Siberia 
prezintă semne de dispariţie. Păsările au început să 

şi şi schimbă
 de migrare, împerechere şi cuibă Şi alte 

animale arată schimbări în programul lor anual şi 
plante

ă
ză o 

imagine mai clară. Avem toate motivele să  că 
clima de pe planeta noastră este în continuă 
schimbare.

La ară globală, este foarte probabil c , în timp  
curenţii oceanici ş himba direcţiile cel puţin 

pe măsură chimbă temperatura 
curenţilor,  există un aflux mare de apă

ătă topirea zăpezii şi a gheţii. Nivelul 
mării probabil  creş în mod semnificativ în 
următoarele decenii. Toate aceste evenimente vor 
avea o influenţă puternică asupra vieţii ocean şi 

 de coastă

u schimbările ratură, 
multe habitate terestre şi deja să 
dispară. Plante şi animale, obiş
ondiţii  să se adapteze la noul mediu 

într-un termen scurt, ceea ce conduce la o mare 
pierdere a biodiversităţii.

fost  pentru sezonul respectiv. Taifunu
 de aer  au î

nuite erau
ate. Temperaturile medii anuale, în special în 

regiunile boreale au  lent
din le muntoase înalte cum sunt Alpii 

sau Cordilierii americani  se top  mai 
rapid în timpul sezoanelor calde iar  reconstituirea 
maselor  în timpul iernii are loc 

a a
din nordul Canadei 

schimbe modelele lor de migrare încet î  
sezoanele rire. 

 
le înfloresc mai repede.

Oricare dintre aceste evenimente pot s  nu fie 
alarmante prin ele însele, dar însumate creea

credem

sc a  ,
î i vor sc

încet,  ce se s  
de vreme ce  

proasp  rece de la 
va te 

în în 
ecosistemele .
 
O data c  regimului de tempe

 acvatice au început 
nuite cu anumite 

c nu sunt capabile
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Efectele asupra oamenilor

Apa 

Hrana 

ii

În termeni generali, chiar dacă unii au apă suficientă 
pentru a risipi, lumea se confruntă dej ă a 
apei". Până la 25% din populaţia  apă, iar 
40% nu are condiţii sanitare de bază În 1997, ONU a 
stabilit Ziua mondială

ă ă ăţ

ai multe zone ameninţate sunt din Africa 
Centrală şi Orientul Mijlociu, fiind în imposibilitatea de 
avea acces la apă curată în timp ce cele mai multe ţări 
din Africa, împreună cu regiunea Indo ă şi 
partea de vest a Americii de Sud au un procent 
alarmant de mare de boli cauzate de consumul de apă 
ne otabilă

Creşterea temperaturii globale poate cauza 
schimbarea benzilor de climă ş

cinţe. Regiunile cu sol fertil şi c ă 
blândă se pot confrunta frecvent cu curenţi de aer şi 
de inundaţii care vor afecta agricultura. Cu toate 
acestea, regiunile nordice, cu sol impropriu pentru 
cele mai multe culturi vor intra în zona u regim 
de temperatură potrivită cţia 
alimentară În majoritatea regiunilor de nord cu sol 
permanent îngheţat s-ar elibera cantităţ

datorită topirii. Schimbarea climei creează 
condiţiile excel

ă se extindă

Modificările climatice globale au dus la declinul 
producţiei de alimente. Regimurile de temperatură, 
seceta şi inundaţiile au o influenţă puternică asupra 
randamentului,  cu scăderea randamentului, 
preţurile produselor alimentare  creştere 
rapidă

Odată cu lipsa de apă şi alimente, oamenii sunt mai 
sensibili la boli. Odată cu creşterea temperaturii, bolile 
tropicale se pot extinde prin intermediul insectelor în 

a cu o "criz
 lumii nu are 

. 
 a apei, pe 22 martie, cu scopul 

de a avertiza asupra uneia dintre cele mai mari 
probleme a s n t ii.

Cele m

, 
-malaezian

p .

i extinderea în 
continuare spre nord. Acest lucru poate avea 
numeroase conse lim

blânda c
 pentru produ

. 
i mari de 

metan, 
ente pentru multe specii parazitare la 

care plantele agricole nu sunt adaptate, s . 

iar
vor avea o

.

Boli şi migraţ

zona în care anterior nu au existat. Alte animale care 
transmit boli cum ar fi şoarecii se extind n 
care temperaturile devin mai potrivite pentru 
rozătoare, prin urmare, bacteriile şi viruşii cuceres  
zone noi, cu oameni nepregătiţi pentru aceste boli. 
Malaria, holera şi boala Lyme, ajung la altitudini mai 
mari, precum şi latitudini mai mari. Schimbările 
climatice deja determină evacuări şi migraţii de 
oameni din cauza condiţiilor meteorologice 
distructive, a culturilor distruse, şi se aşteaptă ca rata 
de migraţii umane va creşte în viitor ru a scăpa de 
inundaţii, secetă şi foamete.

ă de acum 3 000 de ani  până în secolul al 19-lea 
nivelul mării a fost mai mult sau mai puţin constant, cu 
o creştere minoră de max 0,2 mm pe an. 

şterea medie anuală  1-2 mm dar din anii 
90 această ă

Creşterea nivelului mării a fost legată de încălzirea 
globală şi este probabil consecinţa topirii zăpezii şi a 
gheţii din regiunile boreale şi din lanţuri muntoase 
înalte. Creşterea nivelului mării reprezintă o mare 
ameninţare pentru zonele de coastă ale continentelor.

Reţineţi că, datorită creşterii temperaturii, vremea 
caldă nu este singura consecinţă a schimbărilor 
climatice, chiar dacă

ă re. În alte locuri ale lumii din cauza tulburăr  
globale a climei, temperatura ar putea să scadă, 
precum şi pot să apară condiţii meteorologice 
neobiş ţ  
excesive sau curenţi de aer, cu toate consecinţele de 
schi

Acestea şi multe alte consecinţe ale încălzirii globale 
încă nu au apă . Poate că nu putem 
prevedea chiar foarte mult ci numai sa ghicim. Mai 
mult, este destul de dificil de prezis exact cum şi în ce 
măsură vor apărea multe dintre consecinţe şi modul în 
care ar afecta exact acestea diferite zone ale lumii.

în zonele î

c

, pent

Înc

În secolul 20 
cre  a fost de
'  rat  a atins valoarea de 3 mm anual.

, 

 la nivel mondial se produce o 
înc lzi ii

nuite cum ar fi viscole, tornade, precipita ii

mbare a modelelor climatice.

rut la nivelul estimat

Cr riieşterea nivelului mă
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    ...
 

, 

î

, 

.
 

 Dezvoltarea (UNCED), a reu  determine 
semnarea mai multor protocoale din care cel mai 
renumit este Protocolul de la Kyoto în decembrie 
1997. Obiectivul acestui

en a antropogenic  
periculoas  cu sistemul climatic.”

Începând din 2007,

, în 
tim

Ştiaţi că 

... 96% din gheaţa si zăpada lumii este păstrată în 
Antarctica si Groenlanda?
... Că în următorii 50 de ani mai multe alimente vor 
trebui să fie produse, decât a fost în ultimii 10.000 ani, 
ca urmare a creşterii populaţiei?
... Că nu a fost transferate peste 30 de boli n alte 
regiuni ale lumii, unde anterior nu existau din cauza 
condiţiilor improprii climatice?
... Ca un miliard de persoane vor fi strămutate până în 
2050, datorită condiţiilor climatice în schimbare?
... Că în următorii 100 de ani, nivelul mării ar putea 
creşte aproximativ 90 cm?

Modificările climatice au devenit foarte evidente în 
ultimii 15 - 20 ani, chiar dacă emisiile de gaze cu efect 
de seră din arderea combustibililor fosili au început 
peste 100 de ani în urmă

În 1988 a fost înfiinţat Grupul Interguvernamental 
pentru Schimbări Climatice (IPCC) de către Organizaţia 
Meteorologică Mondială şi Programul de Mediu ONU. 
Sarcina al IPCC este de a evalua riscurile legate de 
schimbările climatice induse de om şi de a publica 
rapoarte importante pentru implementarea 
Convenţiei Cadru a ONU privind schimbările climatice 
(CCONUSC).
 
UNFCCC este tratatul, stabilit la Summit-ul Pământului 
din 1992 la Rio de Janeiro, Brazilia. Conferinţa sub titlul 
său oficial Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul 
şi şit să

 protocol este "stabilizarea 
concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la 
un nivel care să prevină interfer ţ ă

ă

 175 de state au ratificat Protocolul 
de la Kyoto. Dintre acestea, 36 de ţări dezvoltate sunt 
obligate să reducă emisiile de gaze cu efect de seră

p ce ţările în curs de dezvoltare au obligaţia de a 

4. ACORDURI INTERNATIONALE 

monitoriza şi raporta emisiile lor.

La conferinţa Naţiunilor Unite pentru schimbările 
climatice , desfăşurată în Bali

 189 ţări. Scopul conferinţei a fost de a găsi 
căi  lupta împotriva schimbărilor 

climatice, precum şi pentru a ajunge la un nou acord 
care va  protocolul de la Kyoto care expiră în 
2012. În viitorul acord, părţile ar trebui să stabilească 
domeniile cheie  noul acord şi calendarul 
de ratificare a unui nou protocol, înainte de sfârşitul 
anului 2012. Conferinţa de la Copenhaga din 
decembrie 2009 va avea drept temă acest nou acord.

Statele Unite este ţara cu cea mai mare rată
al 

treilea UE şi a patra poziţie este deţinută de
Dintre ţările europene, Germania are cele mai mari 
emisii de GES

SUA a refuzat să ratifice Protocolul de la Kyoto, timp ce 
China a semnat, dar nu este obligată să reducă 
emisiile, fiind o ţară în curs de dezvoltare în care 
progresul depinde foarte mult de expansiunea 
industrială. Germania şi Rusia au ratificat Protocolul 
din 

Din ianuarie 2007, mai multe state din SUA au luat 
iniţiativă

 să ă emisiile de GES, punând presiune 
asupra autorităţilor federale, în ceea ce priveşte 

 de emisii. Aceste state nord-americane care 
participă la iniţiativa comună au o populaţie totală de 
46 de milioane de oameni. Din decembrie 2007, 750 
oraşe în 50 de state ale Americii au iniţiat un efort la 
nivel naţional pentru a satisface cerinţele Protocolului 
de la Kyoto.
 
Multe alte ţări, prin intermediul guvernelor lor, dar şi 
prin intermediul iniţiativelor societăţii civile, au început 
să ia măsuri pentru a încetini schimbările climatice. 
Prin intermediul programelor educaţionale în şcoli, 
precum şi prin intermediul mass-media, oamenii sunt 
astăzi în stare să înţeleagă situaţia la nivel mondial, mai 
mult decât au fost vreodată înainte. Informaţiile 

obţine prin

 din decembrie 2007  au 
participat în 
continuare  de a

 succeda

acoperite de

 

 de emisii 
de GES din lume. Pe locul al doilea este China, pe 

 Rusia. 

.

mai 2002 respectiv noiembrie 2004. 

, urmând exemplul Californiei care a decis în 
2006  reduc

nivelul

cu 
privire la aceste aspecte care se pot 
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intermediul şcoli , dar şi prin programe de radio şi 
televiziune, precum şi de pe 

Ceea ce este foarte important pentru dumneavoastră 
să vă amintiţi este că dacă vom lucra împreună, putem 
lupta împotriva schimbărilor climatice şi,

este un pas 
înainte pentru a salva planeta noastră

ecât în zona 
mediteraneană, care este mult mai uscată şi caldă în 
timp ce clima din regiunile tropicale este şi mai caldă 
dar poate fi, de asemenea, foarte umedă ţi că 
toate aceste regiuni pot avea vreme ploioasă însorită 
sau vântoasă ot avea zăpadă iarna sau 
temperatur

 medie anuală în regiune

Toate aceste fenomene au arătat acelaş
Schimbările globale în 

cicluri anuale ş
ş ţ ceva trebuie făcut înainte ca planeta 

noastră să ajungă într-un punct fără întoarcere.
ţ ş devine tot 

mai evident, că schimbările climatice sunt într-adevăr 
cauzate în special de activităţ

De ce credeţi că a durat atât până la apariţia efectelor 
emisiilor de gaze cu efect de seră

De ce e atât de important să se ajungă la următorul 
acord  după Kyoto?

Care sunt cauzele faptului că cele mai mari emisii de 
GES se înregistrează SUA, China, Rusia şi UE?

i
Internet sunt extrem de 

numeroase.

 prin fiecare 
gest, chiar foarte mic pe care-l face - 

. 

Clima în Europa de Nord este mai rece d
, 

. Nu uita
, 

. Nu toate p
ii foarte ridicate vara, ceea ce depinde de 

temperatura .

i fapt – 
oamenii au mers prea departe. 

 ale naturii i temperaturii au avut 
aceea i direc ie – 

 
Aceasta este ra iunea pentru care credem i 

ile umane, mai specific 
de emisiile de GES.

?

Care scopul principal al Protocolului de la  Kyoto?

   Exemplu:

  De discutat

  

   

   Exerci

Gândiţi şi răspundeţi

Exerciţiul 8

ţiul  9

Iarna, unele zile în Emisfera Nordică pot fi însorite şi 
călduţe, dar clima ne arată că zilele de iarnă sunt reci şi 
noroase în aceastăă zonă geografică. Aceasta 
înseamnă că vremea poate varia în acelaşi anotimp în 
timp foarte scurt, chiar în minute sau ore în timp ce 
clima este un parametru mai stabil care reprezintă 
vremea în medie, pe o perioadă lungă de timp.

Descrieţi vremea azi în oraşul vostru. Este azi 
vremea diferită perioadă a anului?

Priviţi fotografiile: zi însorită, zi ploioasă/cu 
ninsoare

orită, vântoasă sau 
ploioasă şi să se schimbe foarte curând.

Descrieţi cum este clima în zona în care trăiţi. 
Corespund condiţiile de vreme climei din regiune sau 
sunt atipice? Contactaţi staţia meteo locală şi întrebaţi 
despre înregistrările schimbărilor vremii în ultimii 10 
ani. Sesizaţi diferenţe în sche

Faceţi un tabel cu media anuală a zilelor însorite şi 
a celor ploioase, pe ultimii 10 ani. Comparaţi 
datele pe care le-aţi obţinut. Verificaţi dacă sunt 
schimbări în regimul precipitaţiilor. 

Faceţi un tabel cu temperaturile medii lunare 
pentru ultimii 10 ani şi observaţi dacă s-au produs 
schimbări ale temperaturilor medii în acestă 
perioadă de timp.

1.

2.

3. De exemplu, poate fi îns

mele vremii?

1.

2.



PARTEA A PATRA – ECONOMIA DE ENERGIE

Serviciile de furnizare de energie

Cea mai mare parte a energiei folosite de noi este 
preluată din surse care contribuie la degradarea 
mediului înconjurător. Consecinţele asupra mediului 
ne dau un motiv bun pentru a căuta posibilităţi de a 
reduce consumul de energie. O utilizare mai eficientă 
a energiei se răsfrânge asupra mediului, dar în acelaşi 
timp va aduce şi alte rezultate pozitive. În cele din 
urmă utilizând mai puţină energie şi resurse este o 
moda

Energia nu sub formă de energie electrică, petrol sau 
gaz nu este utilă pentru noi, ca atare. De fapt, energia 
electrică şi gaze naturale nu sunt doar invizibile, ci 
chiar periculoase. Pe de altă parte, lucrul mecanic şi 
serviciile furnizate de aceste surse de energie sunt 
elemente de bază în viaţa noastră de zi cu zi. Invizibile 
şi periculoasele surse de energie pot fi transformate în 
lumină, căldură, mişcare şi alte activităţi utile. Lucrul 
util obţinut din sursele de energie este ceea ce numim 
servicii de furnizare de energie.
 

Există patru forme principale de servicii de energie 
care pot fi furnizate de diferite surse de energie:

ncălzirea
Răcirea

ţ şi răspundeţ

ţ

litate de a reduce cheltuielile.

Î  
 

Iluminatul 
Lucrul mecanic

  Gândi i i:

Ce servicii energetice 
folosi i cel mai frecvent?

�

�

�

�
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1. APLICÂ

Folosim energia eficient

 

ND ŞTIINŢA

Să folosim sursele de energie de slabă calitate

Serviciile energetice ne pot fi furnizate în diferite 
moduri. Este posibil  

 poate face în 
moduri diferite. Pierderile de energie folositoare 
datorate procesului

 de

consumului de energie asupra 
mediului tr m  
ale noastre

m
energiei. Aceste legi ne dau o part

fundamentul pentru a lucra cu conservarea 
energiei :

e: calitatea energiei
 sursele de energie.

îm
:

(
)

).

ne 
 într-un fel durabil. Ac

ele sociale, politica .

să foloseşti diferite surse de 
energie şi transformarea în serviciu util

 de transformare şi impactul 
asupra mediului depinde de sursa de energie şi  
tehnologia în uz. Pentru a îmbunătăţi eficienţa şi a 
reduce impactul 

ebuie să aplică  cele mai bune cunoştinţe
 de la ştiinţele naturii şi ştiinţele sociale.

În capitolul "Energie" a  introdus două legi ale 
e din cunoştinţele de 

bază şi 
. Prima lege a termodinamicii precizează  

cantitatea de energie rămâne constantă, dar a doua 
lege ne spun  va fi redusă când 
utilizăm

Este necesar să găsim metode şi tehnici care să ne 
asigure condiţii bunătăţite de viaţă şi impact redus 
asupra mediului astfel încât să

Trebuie să orientăm fluxul de energie spre lucrul 
mecanic util şi nimic altceva! Nevoile noastre de servicii 
energetice ar trebui să fie eficiente, fără deşeuri. 
Oprirea scurgerilor de aer cald din camere, utilizarea de 
becuri electrice eficiente şi reducerea timpului de 
curgere al apei fierbinţi sunt doar trei exemple .

 atunci 
când este posibil
Ar trebui să nu risipim energie de calitate. Pentru acele 
servicii pentru care este posibil să se utilizeze energia 
cu nivel scăzut de calitate (cum ar fi încălzirea) ar 
trebui să evite utilizarea de energie de înaltă calitate 
(cum este energia electrică

Dar, chiar dacă vom urma aceste principii, în 
conformitate cu legile fizicii, sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a organiza societatea şi modul 
de viaţă est lucru ar trebui să 
implice ştiinţ şi participarea publică



Organizarea societăţii şi a modului de trai într-un 
mod sustenabil

SA PRIMEŞTI MAI MULT CU MAI PUŢIN

în practică

Modul nostru de tr

Luând î

ntizarea 
nu presupun

depinzând exclusiv de comporta
 implica investi

utarea unui frigider 
nou. Consumul de 

ul este în fu

Pentru conservarea energiei 
servicii energetice p  

analiz  modul în care acestea pot fi furnizate

in folosirea
nici pe de parte 

complete 
le

ie întotdeauna luate privind e 
fiecar

i 
 producerea unei noi unit .  

 energie , atunci 

ăi în societatea modernă trebuie să 
se dezvolte în conformitate cu legile energiei. 
Organizarea societăţii, inclusiv legile şi reglementările 
economice ar trebui să beneficieze de eficienţă 
energetică, reciclarea materialelor, transportul public 
şi alte măsuri care contribuie la un stil de viaţă durabil.

n considerare diferitele posibilităţi de 
conservare a energiei, vom constata că există multe 
posibilităţi. Este posibil să se conserve energia oriunde 
şi prin luarea de diferite măsuri.
 
Unele măsuri de conservare a energiei ar putea fi 
discutate aici şi acum, de oricine. Aceste măsuri 
depind de conştie şi participarea-rea 
individuală. Multe dintre ele  nici o 
investiţie, mentul 
nostru. Alte măsuri vor ţii mici, în scopul 
de a regla şi a îmbunătăţi tehnologiile în uz. Să 
presupunem că familia ta este in că

energie a două modele care arată la 
fel şi furnizează acelaşi serviciu ar putea fi foarte 
diferite.
 
Prin alegerea cea mai eficientă, veţi economisi energie 
în fiecare an, atât timp frigider ncţiune.
 

luăm în considerare 
diferite e care le folosim şi

ăm  cu mai 
puţină energie, fără a pierde calitatea de energie şi 
pr  optimă a surselor regenerabile de 
energie. Listele de acţiuni nu sunt 

pentru că acestea sunt pur şi simplu 
exemple practice. Măsuri  de conservare a energiei 
trebuie să f  cu atenţi

e caz în parte.
 
Ş nu uitaţi, economia unei unităţi de energie este mult 
mai bună decât ăţi Dacă
economiseşti acasă economiseşti şi 

2. 

Conservare a energiei 
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pierderile care au loc la producerea şi distribuirea ei

ţii economia de energie nu este doar 
chestiune de decizie personală ş

ţ şi e necesar să se ia o 
decizie colectivă pentru schimbare. Că
apartament este livrată de un sistem de încălzire 
districtual. Adesea sunt necesare îmbunătăţiri dar 
pentru a le face, e necesară 

ţilor tehnici ai primăriei, producători

ş ţ
ţ ş

ţ ş ţ
ş ţ ş ţiune practică 

puteţ ţiei de îmbunătăţ

ţi împreună însemnăm un uriaş ţ
ş

ţ
ţă 

energetică, unii oameni de ş ţă în domeniul energiei 
au propus conceptul de factor 4 . Scopul pe termen 
lung este de a ţine servicii energetice de patru ori 
mai eficiente pentru 
fiecare unitate  de 
e n e r g i e  p r i m a r ă

ş

ţă

ţ şi răspundeţ

ţ ţia transformărilor energetice ş ţi să 
găsiţ şi de măsuri 
pentru economisirea în fu ţie de cele trei principii ale 
conservării energiei

. În 
final vei reduce, de asemenea, impactul producerii de 
energie asupra mediului. 

În multe situa
. Multe sisteme i 

solu ii tehnice sunt deja stabilite 
ldura pentru un 

 
implicarea tuturor 

familiilor, a furnizorului de servicii energetice, a 
exper i de 
echipament.

Sistemele moderne de energie sunt structuri 
complexe i în multe situa ii rezultatele în economiile 
de energie depind de participarea exper ilor i a 
marilor organiza ii. Chiar i atunci, to i avem de-a face 
cu energia zilnic i, prin educa ie i ac

i fi parte a solu ire.

To  poten ial de 
conservare i reducere a impactului de mediu al 
ac iunilor noastre. Prin comparare, consumul comun 
de energie cu cele mai bune exemple de eficien

tiin
“ ”

ob

.  
Aastfel se ajunge la o 
reducere de consum de 
energie i de impact de 
mediu un standard 
crescut de via .

  Gândi i i

Privi i rela i încerca
i exemple de pierderi de energie 

nc
.

Mult noroc 
!

la această 
muncă importantă



3. ÎNCĂLZIREA SPAŢIILOR

Pentru cei care trăiesc în pădurea tropicală şi în alte 
regiuni calde ale lumii încălzirea spaţiului nu este 
probabil o problemă. Pentru cei care trăiesc într-o 
climă mai rece, este necesar să se găsească metode 
artificiale pentru a păstra căldură. Trebuie să fie bine 
îmbrăcaţi. Haina bună face posibilă supravieţuirea 
chiar şi în iarna siberiană. Dar este practic şi 
confortabil să ai posibi  dai jos căciula de 
blana, când eşti în interiorul şcolii sau acasă. 
Standardul de confort termic din interior este de 18 C. 

Furnizare energiei pentru încălzirea clădirilor a 
devenit mare consumatoare de energie şi costisitoare. 
Sistemele de încălzire construite când preţurile la 
energie au reduse nu puneau accent pe eficienţă. 
Ineficienţa sistemului de încălzire determină de multe 
ori penuria de combustibil, probleme economice sau 
tehnice care fac dificilă ajungerea la un confort termic. 
Lucrând cu conservarea energiei probleme principală 
nu este cum să livrezi energie termică suficientă, ci 
cum să păstrezi căldura. Odată, camera a fost caldă. 
Acum este rece. Unde a plecat căldura?
 
Teoretic, este posibil să se construiască complet etanş. 
Ceea ce înseamnă etanş aici? Camera să fie ca o cutie 
de conserve. În cazul în care camera este bine izolată, 
sau situată într-un spaţiu gol, energia sau temperatura 
ar rămâne acolo pentru totdeauna, dar nu ar fi foarte 
util pentru a trai. Pentru a trăi într-o clădire trebuie să 
existe ferestre şi uşi. Noi avem nevoie în permanenţă 
de aer curat pentru respiraţie. Toate acestea fac posibil 
ca aerul cald să iasă şi căldura să se transmită prin 
suprafeţele camerei. Pentru a compensa pierderea de 
căldură trebuie să aprovizionăm regulat cu căldură 
suplimentară. În sala noastra de clasă şi în casă căldura 
scapă în două moduri:

Scurgerea aerului sau ventilaţia când aerul cald 
iese, iar cel rece intră
Transmiterea căldurii de la o su rafaţă interioară 
caldă spre o suprafaţă rece.

Există multe modalităţi şi metode pentru a evita 
pierderea de că ă ă. În case noi este posibil, 
şi există multe exemple practice, de a reduce în mod 

litatea sa

er

p

ldur  din cas

�

�
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semnificativ nevoia de furnizare de energie termică 
externă. Prin

ţiei termice care împiedică căldura să se transmită 
prin suprafeţ

În plus e necesar să se evite pierderile de aer. Aerul 
proaspăt necesar ventilării trebuie să fie controlat şi 
preîncălzit cu ajutorul căldurii conţinute de aerul viciat 
care este evacuat din interiorul clădirii. Pierderile de 
căldură nu trebuie să fie mult mai mari decât căldura 
“reziduală” provenind din activităţile  derulate în 
interior. Sursa acestei călduri “reziduale” sunt 
oamenii, iluminatul şi diverse alte echipamente.

Clădirile noastre de azi au fost construite fără prea 
multă gândire cu privire la câtă energie va fi necesară 
pentru a asigura o temperatură interioară 
corespunză ţ ţ ş

suficient de bună. Fie sunt 
realizate din materiale care transferă cu uş ţă 
căldura, fie grosimea izolaţiei termice e prea mică. 
Adesea construcţ “ ţi de căldură” sub forma 
punctelor de material neizolat

Pentru a adăuga izolaţ  construite e 
necesară multă muncă ş

ţ ţ
şurilor, ar fi foarte indicat să se adauge o nouă 

izolaţie. Dacă în camera voastră e foarte rece este 
posibil să faceţ ţie suplimentară prin interior 
într-un mod foarte simplu. Chiar ş

ţ şi podelelor 
ajută, 

.

ş şor de realizat măsuri de eficienţă 
energetică constau în reducerea curentului prin 
crăpături, pe lângă ferestre ş ş

ţie sănătoasă. Dacă puteţ
ţi curentul la mână, în mod sigur curentul este prea 

cipalele principii constau în utilizarea 
izola

e.

toare. Izola ia pere ilor, podelelor i 
plafoanelor nu este 

urin

ia are pun
 termic.

ie unei case deja
i adesea este foarte scump. 

Dar în cazurile unei repara ii capitale a pere ilor sau 
acoperi

i o izola
i folosirea 

covoarelor pentru acoperirea pere ilor 
la fel draperiile groase puse în dreptul 

ferestrelor

Cele mai eficiente i u

i u i. În casele vechi, 
accesul aerului rece este mult mai mare decât 
necesarul pentru o respira i 
sim
puternic.

Ce să facem:



Curenţii reci de aer se produc din cauza crăpăturilor, 
ferestre şi uşi neetanşe. Este un bun obicei să 
pregăteşti casa înaintea iernii şi să încerci să găseşti şi 
să astupi crăpăturile.

şeităţ
 

sau cu bandă adezivă. şi perete 
există posibilitatea să apară neetanşeităţ

ţ ş -o cameră, 
pentru a menţ

Frigiderul are un agregat care “pompează” în 
afară căldura din incintă. Pentru a menţ

ţionare eficientă, trebuie să fim siguri că în 
interior nu este prea multă gheaţă şi cea mai bună 
opţiune este să plasăm frigiderul astfel încât să avem o 
cât mai mică diferenţă de temperatură între interiorul 
ş

ş ţ
ţ ş ţ ţ şi, 

crăpături sau alte locuri
ţ ţele reci din încăpere cu covoare 

sau alte materiale izolante  
ţ ror ferestrelor 

pentru o scurtă perioadă de timp, în loc să le 
întredeschideţi pentru o lungă perioadă de timp. 
În acest caz, veţi realiza schimbul de aer fără a răci 
pereţ

Reglarea automată a radiatoarelor din fiecare 
încăpere
Recuperarea căldurii în cazul ventilării mecanice  

ş ţie suplimentară
 

Din legea conservării energiei ş ţi că energia nu se 
pierde. Aerul cald din încăpere conţine energie 
termică. Unde s-a dus această energie când camera s-
a răcit?

Ferestrele sunt evident locul din care trebuie început. 
Trebuie înlocuite geamurile sparte iar neetan ile 
ferestrelor trebuie rezolvate cu ajutorul unor garnituri

Între tocul ferestrei 
i.

Într-un frigider situa ia este aceea i ca într
ine temperatura la nivelul pe care îl 

dorim. 
ine procesul 

într-o func

i exteriorul frigiderului.

Etan a i ferestrele pentru a reduce curentul rece; 
Controla i i reduce i curen ii reci de la u

;
Acoperi i suprafe

;
Ventila i prin deschiderea tutu

ii camerei. 

;
;

Schimbarea ferestrelor i izola .

ti

Măsuri simple:

Măsuri pentru profesioniş

ţ

�

�

�

�

�

�

�

ti:

Pentru discu ii:

31

   tia …

  Exerci 11

   

Ş ţi că

ţiul 

Exerciţiu

…Sim i i frigul i când aerul din ca
ii camerei sunt reci? 

…
te i temperatura 

?
…

?
…

?
…

-
generare. Cu eficien

i mai flexibil sistem din Europa. 

 
e  

˚ 

 
? Ce 

“ ” 

ţ ţ ş meră este cald dacă 
pereţ

Un pulovăr de lână şi o pereche de papuci călduroşi 
vă vor face să vă fie cald fără să creş ţ în 
cameră

Datorită slabei conductibilităţi termice a corpului, 
oamenii pot călca pe cărbuni încinşi fără să se ardă

Chiar dacă soarele jos de iarnă poate încălzi camera 
prin ferestre, trageţi draperiile dacă vreţi căldură în 
plus

Că Rusia are unul dintre cele mai întinse sisteme de 
încălzire centrală din lume folosind centrale cu co

ţă crescută, acesta ar putea fi cel 
mai bun ş

Arătaţi cum diferite materiale au diferite capacităţi 
de a transporta căldura. Luaţi o cană de ceai 
fierbinte. Introduceţi  o linguriţă din metal şi ea se 
va înfierbânta. Îmcercaţi acelaşi lucru cu o bucată 
de lemn şi veţi constata că lemnul nu conduce 
căldura la fel de bine. 

Aerul nu conduce multă căldură şi poate fi utilizat 
ca izolator într  ferestre şi în interiorul pereţilor. În 
saună puteţi sta la o temperatură a aerului de 90 C 
dar apa la această temperatură v-ar opări. Simţiţi 
asta atunci când turnaţi apă pe sobă aerul devine 
mai umed exemplu nou vă aduce această 
propoziţie?

Faceţi un desen al casei care să răspundă 
dorinţelor voastre împreună cu colegii voştri de 
clasă. Apoi vindeţi-vă casa unii altora. 
Menţionaţi ce aţi făcut pentru a reduce costurile 
de întreţinere pentru a obţine un preţ bun.

�

�



Exemple
Casa Eco la Bucium

a de la Moreni

O casa situata ie de 
90%, independenta din punct de v

ldurii bazat pe gaz 
metan si energie solara este complet automatizat prin 
senzori exteriori si interior. Eficienta acestui sistem 
consta in reducer

lzire si prepararea apei calde cu peste 70%. Mai 
mult, cele 12 panouri fotovoltaice produc curent 
electric suficient cat consuma o familie de patru-cinci 
persoane intr-un an. ie a 
profesorului dr. Victor Hagiu, care a desenat-o si 
proiectat-o.

a din Moreni, jud.
 

 ferestrelor si recuperarea c ldurii din aerul 
de ventila ie de la buc t rie sistemul de înc

cut. O noua central  de lzire în subsol a permis 
reglarea . it 
confortul si a condus la reducerea consumului. A

 reduc consumul de energie. 
Noul sistem a necesitat

, c  de o sc dere suplime  a 
consumului de energie.

 “ ” de la locuitori, 
lumin

 

. Un colector solar pe acop
. 

ii facturii la energie.

 in zona Bucium este, in proporţ
edere energetic. 

Întregul proces de producere a că

ea consumului energetic pentru 
încă

Casa este o invenţ

Grădiniţ  Dâmboviţa demonstrează 
eficienţă energetică în clădirile existente.  Pe lângă
etanşarea ă

ţ ă ă ălzire este 
refă ă încă

automată căldurii Acest lucru a îmbunătăţ
stfel 

de măsuri la jumătate 
 o utilizare conştientă de apă 

caldă are a fost urmată ă ntară

În Gothenburg, Suedia, 20 de apartamente noi au fost 
construite fără nici un sistem de încălzire. Casa bine 
izolată combină climat plăcut interior cu un consum 
redus de energie. Căldura reziduală

ile şi echipamentele sunt suficiente pentru a 
încălzi casa în timpul iernii . Casa nu are nici o scurgere 
de aer, ci un sistem de ventilaţie permite aerului cald 
vechi pentru a încălzi aerul proaspăt nou înainte de a 
veni în casă eriş contribuie 
cu jumătate din apa caldă necesară

Costul de construcţie pentru casă nu este mai mult 
decât de obicei şi echipamentele suplimentare 
necesare sunt uşor de plătit, compensează pentru 
reducerea plăţ

Grădiniţ

Casa fără sistem de încălzire
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4. UTILIZAREA DE 

?

APĂ CALDĂ

Ce trebuie făcut

Este nevoie de o mulţime de energie pentru a încălzi 
apa. re 
apa caldă este "gratis" (preţul constant, luat în calcul în 
restul cheltuielilor) a fost un privilegiu şi  consumul a 
devenit mare în comparaţie cu alte ţări europene.

Măsurători de la , regiunea Murmansk arată că 
o persoană utilizează energie mai multă pe apă caldă 
decât o întreagă familie în Norvegia (3600 kWh / an).
În Norvegia  energia utilizată pe apă caldă este 
măsurată şi plătită pentru  fiecare apartament, care 
este o motivaţie bună de a fi atenţi cât de multă apă 
caldă folosim .

În România, introducerea contorizării consumului de 
apă potabilă şi de apă caldă de consum

gă faptul 
că au conştientizat nivelul consumului, au făcut mari 
economii la plata apei. Un exemplu simplu ne arată că 
într-un oraş din România, facturarea în sistem pauşal

 presupunea 
că fiecare persoană consumă 12,5 mc apă în fiecare 
lună. După introducerea contorizării s-a putut 
constata că o familie de patru persoane nu consumă 
mai mult de 10 mc apă lunar. 

o problemă de 
tehnologie  conştiinţă şi de motivaţie

Apa caldă este folosită în principal pentru spălare, duş, 
spălat vase, spălat rufe si podele. F i atent şi asigură te 
că nu foloseşti mai multă apă caldă decât este necesar 
pentru ace

u să scăpăm de vechile noastre 
obiceiuri,dar tu ar trebui să evaluezi consumul şi ă 
vezi dacă e posibil să găseşti o nouă cale care iţi va da 
bune rezultate cu apă mai puţină .Tu poţi să 
economiseşti apă caldă reducând debitul,

să nu laşi apa să curgă fără rost şi 
să repari robinetele dacă ai 

 În cele mai multe case apartament în cazul în ca

Apatity

 

, a avut efecte 
puternice asupra consumatorilor care pe lân

 
(necontorizat, la aprecierea furnizorului)

Pentru a reduce consumul, nu este atât 
, cât una de  de a 

reduce irosirea .

i -

ste lucruri.

De multe ori, e gre
s

 sau 
temperatura. Fii atent 

pierderi.



Când speli mai multe vase sub jet de apă caldă 

Să nu laşi apa să curgă tot timpu ţ .

Făcând un scurt duş foloseş ţină 
apă decât să umpli cada.

Dar chiar şi duşurile pot fi îmbunătăţite. Duşuri 
speciale  utilizează

oferi condiţii confortabile utilizatorului
i putea măsura consumul de apă al duşului tă

 gătitul este important sa foloseşti vase 
la sursa de încălzire şi să aibă

În continuare, este important să nu foloseşti 
mai multă apă decât este necesar când găteşti şi să 
reduci pierderile de en

Să nu speli vase sub jet de apă şte un dop î
bucătărie

Dacă simţi că apa de la duş e prea rece, mai redu 
din debitul apei reci
Un duş nu prea lung foloseşte mai puţină apă 
decâ n cadă
Un duş nu ar trebui să folosească mai mult de 10 
l/ min şi încă mai dă un confort bun. Realizează o 
măsurare si uită te după un cap de duş nou  dacă 
consumul est
Repară robinetele care pierd apă
Acoperă  multa apă 
dec t este necesar pentru găti
Umple maşina de spălat, verifică programul 
maşinii şi etichetele hainelor pentru a evita să 
foloseşti temperaturi prea ridicate.  

de căldură la reţelele de 
distribuţie
Asigură te că presiunea ş

faci  un 
mare consum de energie.  

l când te speli pe din i

ti semnificativ mai pu

cu economizor  mai putin de 10 litri / 
min, pentru a . 
A u?

În timpul ui, 
care se potrivesc  
dimensiunile unei oale bune pentru cantitatea de 
mâncare. 

ergie prin folosirea unui capac.

, folose n 
chiuveta de la ;

; 

t o baie î ;

-
e mare; 

;
oala cu capac si nu folosi mai

â ;
 

Redu pierderile 
;

- i temperatura nu sunt 
prea ridicate. 

Masuri simple:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Măsuri pentru profesionişti:
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  …

...
-un an?

...
zi vei irosi energie în valoare de 120 

lei/27 € pe an?
...

 
?

...

?
...

Oamenii au nevoi
ul vie ii

a este  
24 din 24 

ei naturale. Nevoia pentru
 este deosebit de mare în zilele scurte 

, în zonele de nord.

De-a lungul timpului, tot ceea ce poate arde a fost 
utilizat pentru a oferi lumin

irea acestea din punct de vedere al 
eficien ei energetice

 s-

 din zonel
e

.

Ştiai că 

Dacă un robinet curge cu 10 picături pe minut face 
2000 de litri într

Dacă fiecare persoană din familie lasă apa caldă să 
curgă 5 minute  pe 

Mâncarea este pregătită chiar dacă este fiartă încet 
sau repede, temperatura nu trebuie să depăşească 
100C

Lumina electrică şi echipamentul de birou au un 
consum mare în momentul în care sunt aprinse? 
Pentru ca echipamentul să reziste mai mult nu ar 
trebui să îl stingi dacă ştii că îl vei folosi curând

Televizoarele şi alte echipamente cu funcţia stand-
by folosesc electricitate chiar si atunci când sunt stinse 
cu telecomanda? Foloseşte butonul de închidere 
pentru a reduce consumul de energie şi riscul  de 
incendiu.  

e de lumină pentru a munci. Încă de 
la început ţ  suntem adaptaţi să fim activi în  
timpul zilei şi să dormim în timpul nopţii. 

În societatea modernă activitate neîntreruptă
de ore şi  petrecem mult timp în interiorul 

clădirilor folosind lumină artificială pentru a suplini 
lipsa cel  supliment de 
lumină artificială
de iarnă

ă . După invenţia lămpii 
electrice şi răspândirea acesteia pe tot globul, s-a 
cercetat îmbunătăţ

ţ

Lampa fluorescentă a dovedit a fi cea mai bună 
opţiune pentru producerea de lumină artificială. 
Lămpile fluorescente compacte sunt una e 
unde se amortizează folosirea de energie electric  de 
înaltă calitate, dar încă mai există un potenţial pentru a 
creşte utilizarea de lumină a zilei, în combinaţie cu 
lumina artificială

5. ILUMINATUL



Măsuri simple:

Exerciţiul 12

�

�

�

�

�

ţ vă e necesară
ţ ă

Energia pe care aţi utilizat o pentru o lampă 
standard va fi deajuns pentru 5 lămpi noi
Uneori este mai bine să ea decât să 
instalăm mai multe ămpi
Lasă să intre lumina zilei, .

Măsuraţi consumul propriu de apă caldă şi 
calculaţi cantitatea de energie pe care o reprezintă. 
Măsuraţi consumul de apă pe minut într-un mod 
simplu măsurând şi timpul necesar umplerii unei 
găleţi de 10 l. Pentru a calcula consumul de energie 
trebuie să măsuraţi şi temperatura apei. Puteţi 
folosi formula din ultima pagină a capitolului 
acesta.
În plus, faţă de apa de la robinet, consumăm apă 
caldă la gătit, apă pe care o încălzim acasă.
Maşinile de spălat (pentru vase şi îmbrăcămite) îşi 
produc propria apă caldă cu cu ajutorul unui 
încălzitor electric interior. Acest proces poate fi 
îmbunătăţit în sensul diminuării consumului de 
e

Imaginează ţi că te duci în vizită la un prieten care 
locuieşte la  50 km depărtare. Să ajungi acolo este 
nevo ă

 călătoreşti. Dacă eşti atletic 
şi într o formă bună să mergi cu bicicleta. 
Corpul tă

 trebuie să te 
hrăneşti cu 1 kWh pentru a pedala tot drumu . La 
întoarcere ai prefera să iei a

litru de combustibil, egal cu  10 kWh. 
Dacă şină consumul de 
combustibil este 5 litri sau aproximativ 50 kWh.

ite şi 
folosesc diferite cantităţi de energie în scopul de a 
produce acelaşi serviciu de transport (deplasându ţ

ţă de
ş

Stinge i lumina atunci când nu ;
Utiliza i eficient lampa fluorescent ;

-
;

 evitam umbrir
 l ;

 trage draperiile

lectricitate.

-

ie de energie, dar cât de mult  energie, asta 
depinde de modul în care

- , ar fi potrivit 
u va avea nevoie de energie sub forma de 

mâncare. Transformând în energie,
l

utobuzul. Partea ta din 
consumul de combustibil al autobuzului ar putea fi 
ceva de genul 1 

te-ai deplasa singur într-o ma
 

Metodele de transport în acest exemplu sunt difer

- i 
corpul pe o distan  50 km). Consumul ridicat în 
exemplul cu ma ina este un rezultat al energiei risipite 

�

�

�

6. TRANSPORTUL
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în motor ( ldur ) lucrul mecanic suplimentar de a 
mi ca 1000 kg ale ma inii în plus fa masa corpului 

, 

, c
.

De asemenea, este posibil s seasc  diferen

.

Ma i mari consumatori de 
energie din domeniul transporturilor. Transportul 
public cum ar fi autobuzul, trenul tramvaiul, metroul, 
este un mod eficient de transport.

astfel încât acesta 
. 

t transportate pe distan e mari de la 
 locul de , 

la care te aprovizionezi.

P -  
transportul public;
F pe jos când e posibil;
U - e locale -le când 
sunt disponibile (

.

P  astfel încât
asigure ;

a autovehiculelor.

că ă şi 
ş ş ţă de 

tău . Aceasta se datorează faptului că împărţită la 
numărul de oameni în autobuz cantitatea de 
combustibil este tot mică hiar dacă autobuzul 
cântăreşte mai mult decât o maşină mică

ă se gă ă ţe 
mari în consumul de energie pentru una şi aceeaşi 
metodă de transport . În timp ce o maşină standard 
utilizează 10 litri de combustibil la 100 km, o maşină 
mică şi modernă foloseşte până la 3 litri pentru aceeaşi 
distanţă 

şina şi avionul sunt cei ma
 

 Pentru ca 
societatea să economisească energie este important 
să dezvolte transportul public să 
devină o alternativă atractivă

Nu doar oamenii sunt transportaţi. De asemenea, 
mărfurile sun ţ
materia primă care este adusă la producţie şi 
până când ajunge în magazinul 

lănuieşte ţi activităţile astfel încât să includă

oloseşte bicicleta sau mergi 
ită te după produs  si cumpără

pentru transportul lor este 
folosită mai puţină energie)  

lanifică infrastructura oraşului  să 
 eficienţa transportului public  

Îmbunătăţeşte eficienţ

Ce este de făcut:

Măsuri simple:

Măsuri pentru profesionişti:

�

�

�

�

�



7. CONSUMUL 
 

?

ŞI RECICLAREA PRODUSELOR

Ce este de făcut

Măsuri simple:

În unele cea mai mare cantitate de energie 
P

. Consumul de produse constituie o mare 
parte din consumul total de energie.

a  produsele care sunt 
realizate cu energie pu

in lemn. 

prin repararea produselor vechi. 
 materialul cut ar putea fi folosit 

pentru realizarea altor produse. Rec

a economisi energie. 

Toate tipurile de metale sunt foarte mari
consumatoare de energie

. 20 kg de aluminiu pot fi reciclate cu aceea i 
cantitate de energi  producerii unui kg nou 
de aluminiu din minereu.

În cazul în care cele mai bune alternative din punct de 
vedere al mediului (refolosire si reciclare) sunt 
imposibile, arderea pent

cele

în scopul de a evita poluar
instala ii 

speciale .

;
 

;
ti

 reciclare.

ţări, este 
folosită în industrie. rodusele industriale sunt direct 
sau indirect consumate de populaţie sau exportate în 
străinătate

Sunt câteva metode de a reduce energia consumată în 
industrie. Prim  ar fi să alegem

ţină. Ramele de ferestre ar 
putea fi produse din aluminiu sau d Ce 
alternativă consumă cea mai multă energie?

Câteodată procurarea produselor noi poate fi evitată 
Dacă produsul este 

uzat, din care este fă
iclarea este 

pentru multe materiale o excelentă metodă de a 
reduce deşeurile şi 

 
 când vine vorba de 

producţie, dar reciclarea se poate face cu mai putină 
energie ş

e necesară

ru producerea de energie 
termică ar putea fi o alternativă. Dar arderea 
deşeurilor este de  multe ori un proces murdar. 
Deşeurile mixte nu ar trebui să fie arse. O bună sortare 
a deşeurilor, ea este 
necesară si arderea trebuie să se realizeze în ţ

repară şi refoloseşte în loc să cumperi produse noi
livrează pentru reciclare ceea ce e posibil de la tine
din locuinţă
caută să cumperi şi să foloseş  hârtie si alte 
materiale obţinute prin

�

�

�
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Măsuri pentru profesionişti:

Ştiaţi că

  xerciţiul 13

  

  Exersează

�

�

dezvoltarea sistemului de reciclare şi de colectare 
a materialelor diferite de deşeuri  

Aţi putea călători de 6 ori mai mult cu trenul electric 
decât cu avionul folosind aceeaşi cantitate de energie? 

La un motor cu ardere internă mai mult de 60 % din 
energia de la combustibil sfarşeşte sub formă de 
caldură şi gaze evacuate

ţi împreună cu profesorul industriile cele mai 
mari consumatoare de energie. Încercaţi să găsiţi 
exemple de produse din cele mai comune  care au fost 
produse parţial sau total de fiecare dintre aceste 
industrii.

Luaţi un produs obişnuit care este fabricat din mai 
multe materiale. Încercaţi să aflaţi unde a fost realizat 
şi de unde provin diferitele componente. Luaţi o hartă 
şi trasaţi o line arătând de unde  au fost transportate 
componentele.

;
dezvoltarea de produse din materiale reciclate. 

…

…

?

Identifica

  …

E



PARTEA A CINCEA - SURSE DE ENERGIE

 DE  ENERGIE  REGENERABILĂ 

1. Soarele

SURSE
Sursele de energie regenerabil  pot fi puse în cinci 
categorii; soare, vânt, 

arelui. Biomasa 

ntu a
ca urmare a unei î

aluri de energie 
într-un spa iu deschis. Aproximativ o treime din acea 
energie a 

 de c
 ale spectrului 

solar. Razele vizibile, pe care
ii de ansamblu ale 

soarelui.

ă
apă, energie geotermală şi 

biomasă. Categoria “apă” include energia obţinută din 
râuri şi oceane. Toate aceste surse de energie, cu 
excepţia celei geotermale, există datorită energiei 
so este oricare materie organică, şi a 
stocat energie solară de la soare prin procesul de 
fotosinteză. Râurile sunt alimentate de ploi, care 
rezultă din evaporarea oceanelor şi a lacurilor sub 
efectul căldurii solare. Vâ l suflă pe suprafaţ  
pământului ncălziri inegale a solului 
şi prin urmare, a aerului, de către soare. Energia 
geotermală este energie termică subterană. Vom 
examina singurele surse mai dezvoltate şi 
promiţătoare.

Soarele trimite o gamă enormă de v
ţ
radiaţiilor care ajunge pe pământ este 

lumina infraroşie (unde ăldură). Ochiul uman nu 
poate detecta cele mai multe radiaţii

 le vedem ca o lumină, 
reprezintă un procent din radiaţ

36

Puterea de r
 -  3 8 5 Z J / s  ( 3 8 5  x  1 0 J / s  o r  

385.000.000.000.000.000.000.
, ene  anual în 

întreaga lume  0.5 ZJ.

a unei anumit

atoriale, 

Razele solare constau în mici particule elementare  
fotoni i extrem de mici de 
energie de cca. 1-3 electronvolt. Fotonii cu

e  (electromagnetic
 vizibile

âte ori este 
nevoi

 cea m

 pâ  folos

dea 
în timp, aceasta va at

sprijini i

Cele mai multe dispozitive comune pentru utilizarea 
energiei solare sunt cele care nu ne

i a caselor vor fi explicate 
în detaliu în aceasta carte. Scopul

ele în propr .

adiaţie a soarelui este cu adevărat 
c o l o s a l ă ² ¹  

000 watt). Doar 
pentru comparaţie rgia totală consumată

 a fost estimată la

Radiaţiile anuale care ajung la suprafaţa pământului 
variază în funcţie de poziţia geografică e 
locaţii de pe glob . Această cantitate de energie solară 
este numită insolaţie. În zonele ecu insolaţia 
este distribuită uniform pe tot parcursul anului. 
Locurile la aceasta latitudine primesc până la 2,500 
kWh/m2 pe an pe o suprafaţă orizontală .

–
; fiecare transportă cantităţ

 lungime de 
undă şi frecvenţă oscilante determină tipul de raze pe 
care le cre ază , infraroşu, 
ultraviolet, radiaţii ).

Soarele este cea mai mare sursă de energie din lume. 
Cea mai mare provocare pentru omenire a fost de a 
capta razele solare şi de a folosi pentru furnizarea de 
energie, ca sursă de alimentare ori de c

e. Dintre toate sursele de energie regenerabilă, 
soarele este, împreună cu vântul, ai curată şi 
accesibilă sursă de energie de azi.

Experţii au reuşit nă acum să ească lumina 
soarelui în numeroase moduri, construirea de 
instalaţii diferite care folosesc energia radiaţiilor 
soarelui. Deoarece preţul acestor instalaţii vor scă

rage din ce în ce mai mult atenţia 
publicului şi vor fi dezvoltate în continuare. În unele 
ţări, oamenii sunt ţ  de către guvern pentru a 
utiliza surse de energie regenerabile în casele lor. 
Acesta este unul dintre mijloacele de a promova şi a 
sprijini sursele alternative şi a energiei curate.

cesita investiţii 
semnificative şi totuşi acestea dau suma de energie 
necesară care acoperă toate nevoile de bază ale unei 
gospodării. Încălzirea apei ş

 este ca tu să îţi aplici 
cunoştinţ ia casă



Exerciţiul 14

Veţi avea nevoie de:
O cutie din carton sau din lemn (aproximativ 30 x 30 x 20 cm);

2. Folie de aluminiu (aprox. .5 mp);
 (mărimea cutiei)

Sfoară (aprox. 1 m)
Bandă adezivă

6. Termometru.

Apoi trebuie să:
Înveliţi partea interioară a incintei cu folie
Acoperiţi capacul cutiei cu folie
Legaţi sfoara de capacul cutiei (pentru schimbarea poziţiei capacului)

4. Acoperiţi cutia cu geam şi ridicaţi capacul acesteia într-o poziţie favorabilă reflectării spre interiorul cutiei 
a razelor soarelui

5. Plasaţi un termometru în cutie şi urmăriţi creşterea temperaturii
Măsuraţi temperature ma imă atinsă de interiorul cutiei
Încercaţi să pregătiţi ceva în cuptor: ouă, o cană de ceai, cârnaţi sau altceva (introduceţi în cutie o oală sau 
o cratiţă)

Întrebări adiţionale:
1. Cât costă construcţia unui astfel de cuptor solar? Cât costă prăjirea unei omlete la foc din lemne? 

Ataşaţi “aripi” suplimentare din folie de aluminiu, cutiei. Creşte temperatura în cutie? 

Cuptorul solar

1.

3. Geam sau plastic transparent ;
4. ;
5. ;

1. ;
2. ;
3. ;

;
;

6. x ;
7.

.

Cât 
lemn este necesar pentru prepararea  timp de un an a hranei într-o familie medie? 

2.
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Utilizarea pasivă a energiei solare
În cazul în care energia de la soare este util

, avem de-a face cu î  C
 fel, f i  capcane pentru r

geam 

Apa proasp  este esen pentru activit n zonele aride i zonele 
de ertice, este esen ial s  existe o  ap . Multe locuri din zonele de ertice au rezerve 
substan i este semnificativ mai pu in costisitoare de a o desaliniza decât s  fie adus  din  alte 
locuri.

Cel mai simplu echipament pentr
ziduri negre, transparent

, ca urmare a convec , 
se ridi a canalelor de 

izată pentru a încălzi o clădire fără a folosi instalaţii tehnice, adică fără a 
recurge la maşini care transformă căldura de la soare în energie ncălzirea solară pasivă. asele 
trebuie construite cu ferestrele către sud. In acest erestrele acţionează ca n şte căldura sola ă. 
Căldura de la soare poate fi utilizată prin instalarea de special în ferestre, sau prin construirea de case, astfel 
încât soarele să le încălzească cât mai mult. Apoi este nevoie de mai puţină energie pentru iluminat în interior, şi de 
asemenea mai puţină electricitate va fi folosită pentru încălzire.

ătă ţială ăţile omului. Pentru persoanele care trăiesc î ş
ş ţ ă asigurată ă proaspătă ş

ţiale de apă sărată ş ţ ă ă

u desalinizare este un distilator solar. Acesta este compus dintr-un bazin de mică 
adâncime cu fund şi un capac etanş . Distilatorul se umple cu apă sărată. Energia solară, 
care trece prin capac încălzeşte apa şi o parte din ea se evaporă. Vaporii de apă ţiei de căldură

că la partea superioară şi condensează pe capacul rece. Picăturile de apă curg pe suprafaţ

Desalinizarea apei



Încălzirea apei

Energia solară pentru încălzire

Rezervoarele deschise au fost folosite în trecut pentru 
înc

 unde temperatura apei 
ajunge la valori de câteva ori mai mari decât la 
rezervoare deschise i rezervoare vidate, u

 izolat
, a

sp la

face

a iei. 

În scopul  
rezultatului

 
aluminiu).

ntegrate în sistemul de  a casei.

Idee

u ferestre plasate spre sud (în 

, aceste case 
au sist

ălzirea apei şi a locuinţelor. Astăzi, există o soluţie 
mai bună – rezervoare izolate,

ş nde 
pierderile de căldură sunt minime.

Există mai multe moduri diferite prin care acest lucru 
se poate face acasă. Cea mai simplă metodă este un 
rezervor negru sau un butoi care stă la soare. În acest 
fel, apa pentru un duş poate fi încălzită într-o zi de vară 
însorită.

Cu toate acestea, dacă aţi pune acel rezervor  sau 
butoi într-o incintă cu un capac din sticlă, bine ă 
şi orientată cu capacul transparent către sud ţi putea 
face un duş sau ă  vase chiar şi într-o zi friguroasă şi 
mai puţin însorită.

Soluţia mai bună este să ţi o spirală din ţeavă de 
cupru într-o cutie izolată. Eficienţa creşte din cauza 
utilizării izol ţ Astăzi, putem folosi, de asemenea, 
sisteme solare şi de încălzire a apei exterioare pentru 
încălzirea caselor noastre. obţinerii

 optim, este posibil să se construiască mari 
complexe şi să se folosească materiale scumpe (cupru,

Avantajul unor astfel de sisteme este că acestea pot 
păstra o casă caldă în zilele de iarnă, dacă acestea sunt 
i încălzire

a de a încălzi o casă cu energie solară a fost 
cunoscută încă din antichitate, când oamenii 
construiau case c
emisfera nordică). Astăzi, există modele moderne de 
clădiri comerciale şi case de locuit pe bază de încălzire 
pasivă. Cu simple soluţii arhitecturale de plasare de 
ferestre, pereţi şi acoperiş, este posibil de a conserva 
căldura, şi prin urmare banii. În practică

eme pasive de încălzire şi s-ar încălzi mai repede 
dacă acestea ar avea ventilatoare care circulă aerul 
cald prin încăperi.

a casei
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Câ
, de asemenea,

, 
de obicei, alte fun

o magazie de c

Capcana de soare (geamul ferestrei, de exemplu) 
ca  permi

acestea lzesc obiecte, dar,
radia

, acestea nu mai pot ie i înapoi în 
spa iu prin geamul ferestrelor

Celule solare pentru utilizarea energiei solare au fost 
deja produse î  

oi 
metode în 1940 i programele 

istem standard de celule solare 
este 10-15%.

p ce ei cad pe obiectul de absorb
 electronii. Acest proces este 

numit 
 prin 

material, în timp ce restul de fotoni (înc

abil

cristalul de siliciu. Siliciul este al doilea element 

.

nd utilizăm căldura soarelui facem un sistem de 
încălzire solară, în care  vom păstra 
cantităţi mai mari de energie. Îl putem folosi pentru a 
distribui căldura pentru industrie, bazine de înot sau 
clădiri. Sistemul poate, în unele cazuri, să fie o parte 
integrată a unei clădiri. În acest caz, sistemul va avea

cţii în plus faţă de furnizarea căldurii 
pentru clădire. Un sistem de încălzire solară cuprinde 
o capcană de soare, ăldură şi un sistem 
de distribuţie de căldură.

pturează razele de soare, ţându-le să intre în 
cameră, încă  ca urmare a 
transformării ţiei cu lungime de undă scurtă în 
radiaţii de undă lungă ş

ţ . Este acelaşi proces care 
are loc în sere, şi în atmosfera noastră, cunoscut sub 
numele de efect de seră.

n secolul 20, cu toate că la început 
eficienţa a fost considerabil limitată doar 1-2%. 
Cercetarea în anii 1920 şi anii 30, dezvoltarea de n

ş spaţiale din anii 1950 
sunt toate elemente importante în dezvoltarea 
sistemelor de celule solare care le avem în prezent. 
Astăzi eficienţa unui s

După cum s-a observat, lumina este compusă din 
fotoni. În tim ţie a 
luminii, ei eliberează

efect fotovoltaic şi apare pe suprafeţe metalice, 
lichide, precum şi în gaze. Electronii circulă

ărcaţi pozitiv) 
circulă în sens invers. Electronii călători produc un flux 
de electricitate. Cea mai simplă şi conven ă 
suprafaţă este metalul. Dar nu toate metalele dau 
acelaşi efect fotovoltaic. Materialul cel mai potrivit 
este ca 
răspândire în scoarţa pământului, după oxigen. Poate 
fi extras din nisip

Dar cum se încălzeşte camera în primul rând?

Sisteme solare pentru generarea de energie electrică



Aţi văzut
 preţul acestor 

sisteme fotovoltaice este în scădere continuă, şi le 
vede ă, 
în transport , precum şi în alt ţ

Aici este una dintre modalităţile 
încălzirea apei.

Ia o cutie de metal de mică adâncime (adâncimea ar 
trebui sa fie suficientă pentru plasarea unui carton 
rigid cu izolaţie în cutie), un carton şi ţ

ăurile pentru intra şi ieşire ţe n plastic ar 
trebui să fie poziţ

ţ

Apoi cutia de metal este umplută. Prim
gru (aşa va 

capta mai multe raze solare), şi ap ţ  este plasată 
pe carton şi fixată astfel încât să nu se mişte. Toate 
acestea sunt acoperite cu sticlă cu grosimea de 3-4 
mm, care separă conţinutul cutiei de apă ul 
înconjurător.

Conectaţi capetele libere ţevii la un rezervor plin cu 
apă (unul dintre capete deasupra si  dedesubt la 
rezervor) şi veţi avea o construcţie simplă pentru 
încălzirea apei.

Până când oamenii au început să exploateze puterea 
şi fără surse ie, 

bioenergia a fost cea mai utilizată formă de energie. 
Emisiile de CO masă nu 
afectează valoarea totală a emisiilor de CO în 
atmosferă, atâta timp cât cantitatea de biomasă arsă 
nu depăşeşte creşterea anuală a vegetaţiei. Acest 
lucru se datorează faptului că plantele şi copacii 
utilizează CO atâta timp cât sunt în viaţă  
de carbon folosit pentru creştere 

, probabil, calculatoarele de buzunar sau 
ceasurile alimentate solar. Din fericire,

m din ce în ce mai aproape de utilizarea casnic
uri e aplica ii.

de realizare a unui 
colector solar pentru 

negru evi din 
plastic.

G rea a vii di
ionate în cadrul lateral al cutiei în 

col uri opuse.

ul strat izolator 
din carton rigid, care poate fi vopsit în ne

oi eava

sau aer

apei neregenerabile de energ

2 provenind din arderea de bio
2 

2 iar dioxidul
este egal cu cel 

eliberat la arderea biomasei.

Colectoare solare

2. Bioenergia
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Ce este bioenergia?

Energia care 

roces ele

titate de energie
poate fi folosit

 asemenea posibil, 
pentru a produce energie electri

.

câ :
le ;

•
;

•
;

• Biogaz din excremente de animale;
• ganice ;
• Canalizare.

glob
, 

echivalentul a 660,000 TWh pe an.

Consumul global este de aproximativ15,000 TWh pe 
an, care este aproximativ 15% din produc ia

 

 de energie. 

este cuprinsă în diferite tipuri de masă 
biologică (biomasa), care se află în orice materie 
organică, se numeşte bioenergie. Aceasta este 
produsă de fotosinteză, atunci când plantele 
asimilează dioxid de carbon din aer, împreună cu apa, 
sintetizează materia organică. Pentru acest p  
folosesc energia soarelui, şi eliberează oxigen în 
acelaşi timp. Chiar dacă pare destul de simplu, nu 
există nici un alt proces pe pământ, care sintetizează 
biomasa cu eficienţă. Când biomasa se descompune în 
natură o anumită can  este eliberată 
(bioenergie). Biomasa ă acum ca o sursă 
de energie alternativă, prin procesul de ardere. 
Produsul final de ardere este, de obicei de energie 
termică (de căldură) dar este de

că, combustibil lichid 
sau hidrogen din biomasă

Iată teva 
• Deşeuri  provenite din industria forestieră

Îngrăşământ, deşeurile biologice din sectorul 
agricol
Centrele pentru producerea energiei din industria 
agricolă

Deşeuri menajere or şi deşeuri industriale

Creşterea totală de biomasă pe  este estimată la 
aproximativ 130 miliarde tone de material uscat

ţ  globală. 
Aproximativ jumătate din populaţia globului foloseşte 
bioenergie ca sursă de energie primară. Potenţialul 
este considerabil, în special prin creşterea producţiei şi 
a utilizării resurselor de biomasă, precum şi în 
raţionalizarea producţiei Un conflict poate 
apărea între nevoile de biomasă sub formă de 
combustibil şi a biomasei pentru producţia de 
alimente pentru populaţia lumii în creştere.

exemple de biomasă



De la biomasă la bioenergie

, este evident care este 
cel mai mare avantaj de utilizare a biomasei ca sursă 
de energie, care constă şi faptul că cantitatea de 
dioxid de carbon pe planetă nu se modifică datorită 
procesului de ardere. Pentru creştere 

oie de acest gaz pentru transformarea materiei 
anorganice în una organică (cum ar fi zahăr) şi în timp 
ce arde biomasa, nu poate exista mai mult dioxid de 
carbon eliberat faţă dec

t de preţioasă. Dar 
cum poate fi transformată în energi

Cele mai vechi şi mai frecvente metode de 
transformare a biomasei în energie  
arderea lemnului. Această modă de obţinere a 
energiei are în m rată de pierderi care se cifrează 
la persoană şi an. Mai mult de jumătate este 
folosită pentru încălzirea locuinţelor. Î

nconjurător, datorită 
lip

C ) pentru a obţine căldură şi fără 
rodusele de piroliză sunt 

gazele (metan, oxizi de carbon) şi cărbune, care pot fi 
arse în continuare, pentru mai multă energie termică. 
Cărbunele obţinut prin piroliză poate fi folosit ca şi 
combustibil pentru încălzire sau ca materi primă

ă regenerabilă de energie
este neutră faţă de CO
poate rezolva problema deşeurilor
este o tehnologie concurentă cu o gamă mare de 
oportunităţi

Cunoscând natura fotosintezei

în 
, 

plantele au 
nev

ât a fost asimilat de plante 
(biomasa) în primul rând.

Este evident de ce biomasa este atâ
a de care avem 

nevoie?

sunt legate de

edie o 
700kg/

n multe cazuri, 
oamenii folosesc cuptoare si sobe vechi, care au un 
efect teribil asupra mediului î

sei filtrelor purificatoare. La sobele noi cu 
catalizator, aceste emisii sunt reduse foarte mult.

Piroliza este procesul de ardere la temperaturi ridicate 
(450-500 grade elsius
nici un contact cu aerul. P

e  în 
anumite  industrii.

• bioenergia este o form ;
• 2;
• ;
•

.

Arderea

Piroliza

Avantaje
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Dezavantaje

 

• extinse sunt necesare pentru 
producerea de biomas ;

• daune severe asupra mediului;
decât

;
 eforturile pentru plantarea de 

arbori ;
• cre iei solici o produc

, te constant 
nevoia de noi suprafe e pentru fermele agricole, ca 
urmare 

ia de biocombustibili;
• emisii de NOx 

tehnologii 
moderne acest dezavantaj poate fi redus.

1. Ce este bioenergia? 
2. ? 

Cum 
frunzele verzi? 

4. Ce proces de produc
? De ce? 

5.

: d , 
b , d

, ape uzate, i .

u poate fi 
folosit la producerea energiei electrice.

suprafeţe agricole 
ă pentru energie

 ele pot creşte dacă 
copacii sunt tăiaţi cu o rată mai mare  rata 
creşterii copacilor

• trebuie să crească
şi îngrijirea pădurilor

şterea rapidă a populaţ tă ţie 
intensivă de hrană în paralel, creş

ţ
nu poate fi utilizată o suprafaţă mai mare 

pentru producţ
utilizarea iresponsabilă poate duce la 
şi emisii de particule, dar folosind 

De ce bioenergia este o sursă regenerabilă
3. transformă şi conservă energia soarelui 

ţie a bioenergiei este mai 
raţional-piroliza sau arderea de biomasă
De ce este necesar să plantăm noi păduri pentru a 
le înlocui pe cele tăiate? 

Gândiţi şi scrieţi ce surse de bioenergie există în 
regiunea voastră. Biomasa poate fi eşeuri lemnoase

ălegar şi deşeuri biologice din agricultură eşeuri 
organice din gospodării şi industrie arbă

Puteţi identifica în regiunea voastră cel puţin una 
dintre cele prezentate ma sus. Deşeurile din lemn pot 
fi utilizate la fabricarea brichetelor. Bălegarul şi 
deşeurile biologice din agricultură pot fi folosite 
pentru încălzire. Prin arderea deşeurilor organice din 
gospodării sau industrie este posibil să se obţină 
energie termică. Apele uzate pot fi folosite la 
producerea biogazului care, la rândul să

Gândeşte şi răspunde 

Exerciţiul 15

Bioenergia în regiunea voastră



3. Vântul
Mişcarea aerului este cauzată doar de aproximativ 1% 
din radiaţia solară. Acest lucru se mplă datorită 
faptului că aerul începe să fie pus în mişcare de 
variaţiile de temperatură cauzate de căldura provenită 
de la soare. nivel global energia potenţială 

e 
energie din toată lumea. Dar î actică, doar o mica 
parte din aceasta poate fi utilizată.

nvăţat cum să folosească energia eoliană 
în dezvoltarea sa. Oamenii au putut să navigheze pe 
distanţe mai mari folosind energia vântului în urma 
3,000 de ani, prin ataşarea de pânze la ambarcaţiunile 
lor staţiile de energie eoliană sunt în continuă 
dezvoltare şi încep să fie folosite din ce în ce mai mult.

Staţiile de producţie a energiei electrice pe baza forţei 
vântului utilizează puterea curenţ

în special folosită in zonele cu vânturi 
puternice şi cu un relief nu foarte înalt,ca şi 
Danemarca, care este un

alături de Germania,
ania a început să 

scă uzinele nucleare pentru a produce energie,
căutând soluţii alternative cum ar fi energia eoliană, 
producţ a de energie electrică depăşeşte producţia 
din uzinele nucleare 3000 Uzinele care utilizează 
energia eoliană au devenit produse de export 
impor şi în 
aproximativ 10 ani această industrie a angajat peste 
50 000 de oameni dezvoltându
ndustria telecomunicaţiilor. 

mai multe instalaţii eoliene au fost 
construite în România. În 2009 se afla î ţ

zonă cu un foarte bun potenţ

Una din dificultăţ

 

 şi pentru aceste 
motive ică 

întâ

La a 
vântului este de aproape 100 de ori consumul d

n pr

Omenirea a î

. Azi, 

ilor de aer. Puterea 
vântului este 

 ul dintre liderii mondiali în 
utilizarea energiei eoliene,  
Spania si SUA. În anii '90, Germ nu mai 
folosea  

i
 MW. 

tante pentru Germania si Danemarca 

-se mai rapid ca 
i

În ultimii 5 ani, 
 n construc ie 

cel mai mare parc eolian din Europa de Sud-Est, în 
regiunea Dobrogea, ial 
eolian.

ile majore,atunci când vine vorba de 
turbine eoliene, este un conflict de interese diferite 
pentru utilizarea terenurilor. Un alt factor, care pare a 
fi important este efectul vizual negativ al acestor 
turbine asupra peisajului. Recent,

în special, în alte zone ale lumii se pract

41

amplasarea de mari turbine î
tforma continentală a mărilor şi oceanelor, la mică 

adâncime el ca orice altă activitate nou dezvoltată,
‚ îşi arată ş

Inamicii utilizării energiei eoliene acuză zgomotul 

ş
ţii păsărilor.

Centralele electrice eoliene nu au nici o problemă 
cu deşeuril şi sunt cele mai puţ

gia eoliană, ca şi bioenergia şi energia solară 
este competitiv interesantă în comparaţie cu 
sursele de energie non-regenerabile .

în urmă este posibil că 
vântul va produce cea mai ieftină energie 
disponibilă

ntul este foarte instabil şi imprevizibil, cu rafale 
bruşte ş  Direcţia schimbătoare a 
vântului şi variaţ ţă determină 
utilizarea de 

 zgomot şi au un aspect 
neplă ţară . Cu toate acestea,

uate la distanţe 
mari faţă de aşezările omeneş t 
zgomotul lor nu depăşeşte 40-50 dB, şi ele vor fi 
departe de zona vizuală a aşezărilor omeneş

sunt uneori situate pe principalele 
rute de migraţii de pă ă şi prin urmare afectează 
viata păsărilor. Ocupă terenuri care pot fi utilizate în 
agricultură totuşi 
statisticile arată că nu mai mult de 1 % din terenurile 
din Europa sunt ocupate cu turbine eoliene şi 

n zonele litorale, pe 
pla

. La f  
utilizarea puterii vântului i dezavantajele. 

produs de turbinele eoliene, probleme create 
transmisiilor radio precum i efecte negative asupra 
vie

e in costisitoare 
dintre toate sursele de  energii regenerabile.
Ener

Prin urmare, torii 10 ani, 

.

Vâ
i vârtejuri.

iile în rezisten
tehnici complicate.

Centralele eoliene fac mult
cut în zonele de la  în 

Europa, centralele eoliene sunt sit
ti, astfel încâ

ti.
Perturbarea undelor radio apare ca un efect 
negativ important.

Centralele eoliene 
s ri, 

, este un alt contra-argument, 

mori de 
vânt.

ENERGIA VÂNTULUI

Avantaje

Dezavantaje 

�

�

�

�

�

�

�



Gândeşte şi răspunde

Exerciţiul 16

Moara de apă/Moara de vânt

Exerciţiul 17

1.

Din perspect

Ţ

.

?

De ce vântul este o sursă regenerabilă de energie? 
2. Daţi exemple de folosire a energiei vântului în 

prezent şi în trecut
3. iva ta care este cel mai mare 

dezavantaj al vântului ca sursă energetică?

Puteţi construi o moară de apă dintr-o cutie de lapte 
sau suc şi agrafe de hârtie. Tăiaţi partea de sus şi cea de 
jos a cutiei până la obţinerea unui segment de 5cm. 
Îndoiţi marginile spre interior. ineţi roata de moară 
astfel formată sub jetul de apă. Puteţi să învârtiţi roata 
şi suflând asupra ei.

Comparaţi sursele de energie regenerabilă
Completaţi un tabel şi comparaţi energia solară, 
eoliană, hidro şi biomasă ca surse de energie.

Care sursă se potriveşte cel mai bine cu zona în care 
locuiţi voi

 

  

�

�
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4.  Energia hidroelectrică

Centralele hidroelectrice din România contribuie cu 
peste 22% la totalul produc . 
Energia hidroele

, se reface 
continuu iar procesul de produc

Totu i la 
baza marilor cascade are un im

ilor 
i animalele pierzându- i habitatele naturale.

. Cascadele 
foarte înalte au fost mereu canalizate în evi care au 
condus apa spre turbinele hidrocentralelor

i oceanelor sursa de energie 
poate fi mareea. e din 
Fran a 

a mareelor. Uria ele valuri produse de mare sunt 
generate de for a gravita a 
mareelor pune în mi care turbinele conectate la 
generatoare electrice.

i hidro
i, efectele asupra 

ecosistemelor i peisajelor pot fi substan iale

ţiei de energie electrică
ctrică este de fapt o energie 

regenerabilă deoarece apa “combustibilul”
ţie nu eliberează gaze 

cu efect de seră în atmosferă.

şi, dezvoltarea de centrale pe cursurile de apă ş
pact considerabil 

asupra vecinătăţ şi poate schimba ecologia locală – 
plantele ş ş

Electricitatea produsă la o hidrocentrală este 
determinată de volumul de apă şi înălţimea căderii de 
apă. Aceasta înseamnă că şi râurile cu un debit redus 
pot produce o mare cantitate de electricitate pe baza 
unei înălţimi mai mari a căderii de apă

ţ
.

Pe coastele mărilor ş
Începând din 1966 două oraş

ţ şi-au satisfăcut integral nevoia de energie din 
forţ ş

ţ ţională a Lunii. Forţ
ş

Pentru a rezuma, vom nota că deş -electricitatea 
nu poluează prin ea însăş

ş ţ  cu cât 
lacurile de baraj şi centralele sunt mai mari.



SURSE DE ENERGIE NEREGERABILE

5. Cărbunele

Vom considera acum cele mai importante surse 
neregenerabile de energie. 

 Ce au sursele neregenerabile în 
comun

ie cu perioada în care s-au 
format (cca. 100-200 ani). Spre deosebire de acestea, 
sursele regenerabile de energie vor dura atâta timp 
cât soarele va produce energie.

Mai mul i factori decid cât de aplicabil
:

• Accesul pe termen scurt i lung; 
• Con inutul net de energie;
• . 

i i global.

in cca. 80% din energie 
din surse neregenerabile ca gaze naturale, petrol 

.

Primul motor cu 

 sau lucru mecanic. 

  

Nav

pe baza ma inilor cu abur.

O sursă neregenerabilă de 
energie este una care se formează în milioane de ani 
de către natură.

 este că se epuizează într-o perioadă relativ 
scurtă de timp în comparaţ

ţ ă este o sursă de 
energie

ş
ţ

Efectele dăunătoare asupra mediului

Societatea industrială europeană este bazată pe surse 
de energie neregenerabilă sub formă de gaze 
naturale, petrol şi cărbune. Aceşti purtători de energie 
sunt limitaţ şi poluează atât local cât ş

Ţările puternic dezvoltate obţ
şi 

cărbune

Cărbunele a fost prima sursă de energie 
neregenerabilă folosită. Anglia în special a avut un rol 
central în dezvoltarea utilizării cărbunelui. A fost, de 
asemenea, ceea ce a început Revoluţia Industrială. 
Precum vom vedea, cărbunele a fost crucial pentru 
dezvoltarea societăţii noastre.

aburi funcţionabil a fost creat în 1712 
în Anglia de Thomas Newcomen. Motorul cu aburi, 
pentru pomparea apei transforma energia termică a 
cărbunelui în energie mecanică În 
anii 1774-1787, James Watt a construit maşina mobilă 
universală cu aburi, aşadar cărbunele a fost utilizat ca 
purtător universal de energie.

ele cu aburi şi căile ferate au făcut comunicarea mai 
uşoară şi cărbunele a putut fi transportat în toată Anglia 
şi apoi în toată lumea. Noi oraşe s-au dezvoltat, fabricile 
orientate pe piaţa mondială ş
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Poluarea de la arderea cărbunelui a crescut rapid, deşi 
a oprit cea mai mare devastare a resurselor forestiere 
dinto rea era o 
mare problemă în oraş  
combinaţie de fum şi  ceaţa)  în  revoluţia 
postindustrială din Anglia reprezintă consecinţa 

ă şi fără precedent a poluării provenind

În anul 1965 cărbunele era încă cea mai importantă 
sursă de en rgie a lumii. În 1985 cărbunele reprezenta 
31% din producţia de energie. Pe lângă faptul că este 
convenabil pentru obţinerea electricităţii, este de
asemenea o sursă ieftină de energie, cel puţin pentru 
ţări cu acces uşor la zăcăminte

Cărbunele natural este produsul descompunerii 
mlaştinei şi vegetaţiei mlăştinoase. Când straturile de 
plante cu rădăcină sunt acoperite cu un strat gros de 
sedimente, în condiţii de presiune, temperatură ş

ţ  milioane de ani, ele 
sunt transformate mai întâi în turbă şi apoi în cărbuni. 
Cărbunele este inofensiv pentru mediu, de fapt, 
arderea cărbunelui se petrece cu  emisii de gaze, 
toxice, cum ar fi monoxidul de carbon şi dioxid de 
sulf (SO2) şi  gaze cu efect de seră, ca 
dioxidul de carbon (CO2). Emisiile acestor gaze au 
crescut semnificativ de la Revoluţia Industrială. Nici o 
altă sursă de energie neregenerabilă nu are emisii de 
CO2 mai mari ca cele ale cărbunelui. Alte probleme 
importante provocate de arderea cărbunelui sunt 
praful şi dispersarea de cărbune.

Cum se formează cărbunele în natură?

De ce rămas cărbunele pentru o lungă perioadă 
de timp principala sursă de energie în industrie şi 
transport?
Care sunt avantajele utilizării cărbunelui ca sursă 
de energie?

tdeauna. Între anii 1700-1800 polua
e. Poluarea cu smog (o

infam  de la 
utilizarea combustibililor fosili.

e

 

.

i sub 
influen a microrganismelor, lent,

 (CO) 
, de asemenea,

1.
2. De ce a fost cărbunele un factor decisiv în 

revoluţia industrială din Anglia şi din întreaga 
lume?

3.

4.

5. Care este principalul dezavantaj în utilizarea 
cărbunelui ca sursă de energie?

Gândeşte şi ăspunder



6. Petrolul
Petrolul nu este numai o sursă de energie, ci este 
utilizat şi pentru producţia maselor plastice şi a 
medicamentelor. ente din ţiţei au fost 
utilizate Petrolul este utilizat sub formă 
de combustibil în proporţ , restul este utilizat 
în industria chimică. Industria modernă de petrol a 
început să se dezvolte în în 1859 şi de 
atunci a fost într-o creştere continuă. Distribuţia de 
ţiţei este neuniformă în lume precum este şi utilizarea 
lui. Acestea sunt în primul rând ţările industriale care 
au ridicat standardele de viaţă utilizând petrol, 
exceptând rezervele din Rusia, petrolul este 
concentrat mai mult în ciu, America 
Latină şi Africa. Pe de altă parte, marii consumatori de 
petrol sunt Europa şi SUA unde rezervele de petrol 
sunt sărace.

crescut interesul şi investiţiile în dezvoltarea 
maşinilor electrice şi în utilizarea metanului şi 
propanului pentru autobuze etc. Pe termen lung 
aceste măsuri pot duce la înlocuirea utilizării 
petrolului în acest sector. Pentru noi , este mai 
uşor să găsim modalităţi de reducere a utilizării 
maşinilor. în 
schimb. Dacă dorim să călătorim, indiferent de 
distanţă, putem folosi mijloacele de transport în 
comun (autobuze, tramvaie, trenuri).

Petrolul se transportă uşo tă 
prin conducte şi trafic maritim. Ţiţeiul este creat din 
animale marine 

sub presiune în pământ timp de milioane 
de ani. Cu alte cuvinte, naturii îi trebuie milioane de ani 
să producă petrol. Astfel petrolul este o sursă de 
energie neregenerabilă şi mai precis o resursă limitată. 
Este dificil să precizezi cât vor rezista rezervele de 
petrol. Ar putea fi folosite între 50 şi 100 de ani, totuşi 
noi rezerve ar putea fi descoperite. 

mpla, trebuie să găsim urgent alternative, şi acelea 
care sunt inofensive mediului şi care se regenerează 
într-o perioadă scurtă de timp.

 Unele constitu
de sute de ani. 

ie de 90%,

Pennsylvania 

Orientul Mijlo

Petrolul este utilizat mult în sectorul transportului 
unde anterior a fost dificil de înlocuit. Cu toate astea, 
recent a 

, elevii

 Putem merge pe jos sau cu bicicleta, 

r. În general se transpor

mici (zooplancton) care au fost 
concentrate 

Orice s-ar 
întâ
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Extracţia, transportul şi folosirea petrolului generează
 mărilor, 

atmosferei şi vieţii, 

Toate etapele producerii şi folosirii petrolului cum ar fi 
forarea, construirea platformelor ş

ţ , producţia, transportul şi arderea, duc la 
emisii de dioxid de carbon. Rata extinderii acestor 
activităţi s-a mărit asemănător ratei de dezvoltare a 
producţiei. Prin urmare, emisiile s-au extins, de 
asemenea.

Am văzut de multe ori că accidentele cu cisternele de 
petrol dăunează naturii. Scurgerile de petrol aproape 
de ţărm afectează în special păsările marine, şi deşi 
peştii trăiesc în apele adânci, unde petrolul nu ajunge, 
icrele şi puii acestora se găsesc normal aproape de 
suprafaţă şi de ţărmuri.

De-a lungul ţărmurilor, expuse vânturilor puternice, 
curenţilor şi valurilor durează 4-5 ani până se 
regenerează ecosistemul. În apă cu mai puţin vânt şi cu 
curenţi acvatici, procesul poate dura 10-15

Scurgerile de petrol formează la suprafaţa apei pete de 
petrol, şi păsările intră accidental în petele de petrol, 
se acoperă cu petrol, care dăunează sistemului lor de 

acă petrolul le intră în ochi le orbeşte 
şi le dezorientează. Aşadar, folosirea petrolului 
dăunează în to erului şi 
biodiversităţii. De aceea, petrolul ar trebui folosit doar 
în domeniile în care este de neînlo

1. Cum se formează petrolul în natură
2. t avantajele utilizării petrolului ca sursă de 

energie în comparaţie cu cărbunele?
3. Petrolul este utilizat în oricare alt domeniu pe 

lângă producerea energiei?
4. Sunt consecinţe nocive ale utilizării petrolului 

numai emisiile de gaze poluante din timpul arder

 
un mare dezastru ecologic la nivelul

în general.

 de foraj i de 
extrac ie

 

 ani.

termoreglare. D
 

talitate mediului - oceanelor, a

cuit.

?
Care sun

ii 
lui?

Gândeşte şi ăspunder



7. Gazele naturale

r

Gazele naturale  în preajma 
z , de 

e naturale. Gazele naturale
generate

i a animalelor mici.

“ ” 
u ori cum ar fi metanul, etc.) este 

mai jos de 0 °

centralele termoelectrice.

Gazele naturale constituie

t fi arse aproape în întregime, deci sunt
rat.

ca 
cele pentru 

. 

.
În opinia ta, care sunt avan

sunt găsite cel mai adesea
ăcămintelor de petrol, deşi sunt asemenea şi 

surse pure de gaz , 
asemenea petrolului şi cărbunelui, au fost  
prin degradarea plantelor ş

Punctul de fierbere a gazului natural uscat (gaz care 
conţine compuşi ş

C. Conţinutul de energie al gazului 
natural este aproape la fel de mare ca cel al petrolului. 
Gazul natural este folosit ca şi combustibil, pentru 
încălzire, în industrie şi 

 cea mai curată formă de 
energie neregenerabilă: conţinutul toxic este foarte 
mic şi po  uşor 
de manev

Totuşi, avem problema cu emisiile de CO2 rezultate 
din arderea gazului natural, deoarece este compus tot 
din plante şi animale mici descompuse.

Gazul natural poate fi transportat la destinaţie prin 
conducte, sau temperatura poate fi scăzută ca gazul să 
se lichefieze şi să poată fi transportat în cisterne 

petrol. Gazul lichid se numeşte GAZ 
NATURAL LICHEFIAT sau GNL

1. De ce este considerat gazul natural una dintre cele 
mai nepoluante surse de energie neregenerabilă

2. tajele şi dezavantajele 
utilizării gazului natural ca sursă de energie.

Energia nucleară este folosită aproape în totalitate 
numai pentru obţinerea electricităţii, deşi în unele 
cazuri această energie este folosită ca şi combustibil. 
Prima centrală nucleară a fost construită în URSS, în 
1954.

Astăzi, energia nucleară furnizează 17% din producţia 
de electricitate din lume. În centralele nucleare 
uraniul, toriul şi plutoniul sunt folosite ca şi 

Gândeşte şi ăspunde

8. Energia nucleară
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combustibil. Căldura este produsă prin  
atomilor de aceste elemente. Căldura este absorbită 
de către un lichid de răcire. Câte odată turbina este 
pusă în mişcare de lichidul de răcire, dar un schimbător 
de căldură este folosit pentru a conduce căldura la un 
siste /apă

Centralele nucleare folosesc elemente ce se despart 
uşor (fisionabile), elemente cu nuclee ce se separă cu 
uşurinţă în elemente mai simple, prin procesul de 
fisiune nucleară. Separarea eliberează multă energie, 
iar acest proces are loc în re

este plasat într-
un reactor iar după ardere, este înlăturat şi înlocuit cu 
unul nou. Elementul folosit, care constă în material 
radioactiv, este răcit după o perioadă de timp într-o 
baie cu apă. Co

Ceea ce rămâne sunt deşeuri foarte  care 
sunt stocate în rezervoare din oţel inoxidabil. Aceste 
deşeuri sunt foarte periculoase şi necesită sute de ani 
pentru a fi neutralizate.

Centralele nucleare pot produce cantităţi enorme 
de energie. Un kilogra

 tone din cel mai bun cărbune!
Deşeurile din centralele nucleare nu includ CO2, 
funingine şi compuşi de sulf sau nitrogen  dar 

cumpă. Deşi nu sunt emisii de gaze cu efect de 
seră, ţinutul radioactiv al centralelor nucleare 
este extrem de dăunător mediului
Până acum nu s-a găsit nici o metodă de depozitare 
a deşeurilor uşor de manevrat. Odată cu căderea 
economică a deţinătorilor de centrale nucleare, 
aceasta reprezintă în prezent cel mai mare

fisiunea 

 

m de abur .

actoarele nucleare. 

La centralele nucleare, combustibilul 

mbustibilul este apoi transportat într-
un container construit cu scop de sistem de stocare, 
unde uraniul este separat de plutoniu. Uraniul este 
transportat înapoi pentru a se recicla într-un nou 
combustibil, în timp ce plutoniul este stocat.

radioactive

m de uraniu produce energie 
echivalent cu 2.500

sunt 
extrem de nocive.

Construirea centralelor nucleare este foarte 
s

con
.

 pericol 
al producerii unei catastrofe nucleare.

Avantaje

Dezavantaje

�

�

�

�



Construcţia unei centrale nucleare este proximativ 
de cinci ori mai scumpă decât o centrală 
termoenergetică  cărbuni. 
Costul mare al reactoarelor nucleare şi al centralelor 
nuclear  se datorează în mare parte necesităţii de a 
lua măsuri stricte de siguranţă pentru a evita 
accidentele. În plus, trebuie amintit faptul că 
transportul, depozitarea şi procesarea deşeurilor 
radioactive produse în centralele nucleare, este foarte 
scumpă. Prin urmare, în ciuda aspectului de ieftin şi de 
natura sa inofensivă mediului, energia 
nucleară este una dintre cele mai scumpe surse de 
energie dacă se ia în xtracţia şi transportul 
materiei prime, construirea centralei şi 
problema deşeurilor.

Scoaterea din funcţiune a centralelor nucleare la 
sfârşitul ciclului de funcţi ormală (după 

a

, folosind drept combustibil -

e

la adresa 

calcul e
nucleare 

onare n
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termenul de funcţiune planificat) este un proces 
extrem de complex şi periculos. Un pericol serios legat 
de folosirea energiei nucleare este posibila proliferare 
a materialului radioactiv pentru prepararea sau 
folosirea unei arme nucleare.

Un alt pericol este posibilitatea unui accident cu 
consecinţe catastrofale. Accidentul din 1986 de la 
Centrala Nucleară de la Cernobîl a avut cele mai mari 
proporţii dinto deauna. Urmările acestui accident au 
fost globale. Populaţia câtorva ţări a suferit în urma 
accidentului. Pierderile economice de la accidentul de 
la Cernob epăşit de trei ori profitul economic din 
producţia de energie de pe întreaga perioadă de 
existenţă până la accident. Problema siguranţei 
producţiei de energie nucleară rămâne încă 
nerezolvată

t

îl au d

.



Concluzii

Mult succes!

Producţia şi utilizarea de energie este sectorul activităţii umane ce are cel mai distructiv impact asupra naturii. O 
parte din impact depinde de regulile naturii, de exemplu, transformarea energiei de calitate joasă în energie de 
calitate înaltă. Dar în multe cazuri poluarea mediului nu este inevitabilă şi este asociată consumului ineficient de 
energie, cu utilizarea surselor de energie neregenerabilă şi cu reticenţa de a procesa deşeurile acestei producţii.

Aceste consecinţe negative ale utilizării energiei sunt integral surmontabile, deş
şi necesită multă muncă. Dar omenirea nu are de ales. Milioane de ani au fost necesari pentru ca 

omul să atingă nivelul curent de civilizaţie. Şi dacă vrem ca omenirea şi vieţuitoarele de pe Terra să continue să 
existe şi să estimăm viaţa nenumăratelor viitoare generaţii, atunci utilizarea energiei regenerabile este singura 
modalitate de atingere a acestui scop.

O mare responsabilitate ne revine, de a păstra o lume în care oamenii, animalele, plantele şi toate organismele vii 
pot trăi. Fie ca acesta să fie scopul nostru comun şi scopul fiecăruia în parte.

i uneori acestea cer resurse 
semnificative 
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Imagini cu activităţile desfăşurate în România pe baza Manualului SPARE Energie şi mediu
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Concursul internaţional SPARE

SPARE

Salvarea climei – începe din casa ta cu soluţii energetice simple!.

www.spareworld.org

 a fost creat în 1996, de către Societatea Norvegiană pentru Conservarea Naturii (Norges 
Naturvernforbund) ca un program internaţional adresat organizaţiilor neguvernamentale şi şcolilor. Acestea află 
cum şi de ce să folosească eficient energia şi resursele. Şcolile participante îşi adaptează sistemul de educaţie 
pentru utilizarea sustenabilă a energiei şi resurselor prin măsuri practice şi informează comunităţile lor asupra 
rezultatelor obţinute. Până acum au participat peste 50.000 copii de gimnaziu din Europa de Est, Asia şi Africa. 

Din 2008, SPARE a fost introdus în Romania de Asociaţia Prietenii Pământului. Manualul SPARE va fi aplicat în 
primă fază în 16 şcoli prezentate în secţiunea Descriere şcoli, urmând ca până în 2011 să fie utilizat în încă 14 şcoli, 
de organizaţii membre ale Reţelei de Acţiune pentru Climă România. În România, în perioada 25 ianuarie – 1 
martie 2010 s-a desfăşurat concursul internaţional pe această temă – Energie şi Mediu. Sloganul concursului 
din2010 a fost 

Un număr mare de probleme ecologice grave la scară mondială sunt legate de producerea şi utilizarea de energie. 
Ideea programului SPARE este de a trece de la discutarea problemelor globale la acţiuni practice ale elevilor, 
pentru a primi un răspuns la întrebarea: cum ne putem satisface nevoia de energie (încălzire, lumină, transport), 
fără consecinţe periculoase şi devastatoare pentru natură.

SPARE este mult mai mult decât un program de şcoală obişnuit, deoarece nu oferă doar cunoştinţe, ci invită copiii 
să efectueze investigaţii independente, şi le stimulează interesul pentru aplicarea diferitelor realizări ştiinţifice. 
SPARE oferă asistenţă în probleme practice pentru a spori gradul de utilizare eficientă a energiei în şcoală şi acasă. 
Rezultatele investigaţiilor şi concluziile practice ale copiilor în domeniul eficienţei energetice pot fi utile pentru 
toţi - părinţi, prieteni şi vecini.

Sunteţi invitaţi să promovaţi şi dumneavoastră un  consum de energie durabil şi eficient!
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Traducere manualului 

, finan

 
.

şi activităţile demonstrative au fost desfăşurate în cadrul proiectului 

ţat de către Guvernul Norvegiei prin intermediul  
programului Norvegian de cooperare pentru creştere economică şi dezvoltare sustenabilă în 

Romania.

Publicarea manualului a fost finanţată de Programul de Granturi Mici al Fondului Global de 
Mediu prin proiectul

“
”

“PROGRES – Proiect privind Gestionarea Reducerilor de Emisii la nivel 
local”

Comunităţile mici, şcolile şi organizaţiile neguvernamentale din Romania promovează 
soluţii energetice prietenoase climei
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