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”Planeta noastră  este un fir de praf singuratic în marele întuneric cosmic care ne 

învăluie.  

În anonimatul nostru, în toată această vastitate, nu există niciun indiciu că ajutorul va 

veni din altă parte, ca să ne salveze de noi înșine.” 

(Carl Sagan) 
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Argument  

 După cum  este deja cunoscut, Uniunea Europeană, încurajează și sprijină sectorul educației și formării 

profesionale, luând  măsuri pentru un viitor mai ecologic și mai durabil, dorind să dezvolte competențele 

educabililor despre durabilitate. 

Sprijinul pentru tranzițiile verzi și digitale este un domeniu prioritar pentru cooperarea UE în materie de politici în 

domeniul educației. 

De ce este importantă educația verde? 

Trecerea către o UE neutră din punct de vedere climatic va avea un impact semnificativ la nivel social, 

economic și de ocupare a forței de muncă. O transformare justă din punct de vedere social necesită ca oamenii să 

aibă cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru a modela și a face față schimbărilor profunde. Instituțiile 

de educație și formare pot acționa ca  reali catalizatori și pot sprijini trecerea către o societate mai durabilă. O gamă 

largă de inițiative și acțiuni privind mediul și durabilitatea au loc în educație și formare în întreaga Europă. Ele 

reflectă progresul și interesul public în creștere, dar trebuie făcut mai mult pentru ca învățarea pentru durabilitate 

să devină o caracteristică sistemică a politicii și practicii educaționale în UE.”(1). România se aliniază politicilor 

educaționale europene,  inclusiv cele ce privesc Obiectivele de Dezvoltare Durabilă,  ODD din Agenda 2030. 

Revista ”IA ȘI green bag!”  este un sumar de bune practice, modalităţi alese de a aduce în atenţia cititorilor 

de toate vârstele, nevoia de conştientizare a importanţei protejării mediului înconjurător pe toate căile posibile. 

Acest demers devine tot mai pregnant de la an la an, cu celeritate în contextul schimbărilor climatice, cu atât mai 

mult punerea în practică a măsurilor de rezilienţă la aceste modificări ale climei. Prin puterea exemplului, a 

schimbului de experienţe educaţionale dintre elevii şi cadrele didactice colaboratoare, a abilităților dezvoltate ca 

finalitate a acestor schimburi de experiențe, ne dorim să facem pași mici, dar siguri și să creștem rezilienț împotriva 

efectelor modificării climei.  

(1) - https://education.ec.europa.eu/focus-topics/green-education/about-green-education 
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”Copacii sunt efortul nesfârșit al 

Pământului de a vorbi cu cerul.”        

(Rabindranath Tagore) 

”Omul poate stăpâni 

natura atâta timp cât 

ține seama de legile 

ei.” 

(Grigore Antipa) 

 
 

 
 

“Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă 

m-am străduit să aprind lumina.”  Nicolae Titulescu) 

 

 

 

 

 

Sacoşa cu: 

 

 

 

Bucurie, Încredere, Atitudine, Motivaţie, Generozitate, 

Durabilitate, Echilibru, Dragoste, Melodii şi Resurse de bunăstare: 

Rezilienţă, Reducerea schimbărilor climatice, 

Reducerea amprentei de carbon. 

Consumă circular! Prețuiește viața! Prețuiește resursele! 

Amintește-ți: 

Apa este sursa vieții. 

Amintiți-vă că nu sunteți singuri! 
 

 

 

 

 
„Dezvoltarea durabilă este cea care urmărește nevoile prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.”                     
(dr. Gro Harlem Brundtland) 
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DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI SUSTENABILITATE 

 

Prof. BĂSU Mihaela, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași 

Județul IAȘI 

 

 

Sustenabilitatea reprezintă calitatea unei activități de a se desfășura fără a epuiza 

resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite resursele generațiilor 

viitoare. Sustenabilitatea se bazează pe trei elemente cheie: 

1. Ocrotirea mediului, prin reducerea amprentei de carbon, crearea de ambalaje mai puține, 

reciclabile și prietenoase, reducerea consumurilor (de apă, gaz metan, energie etc.) și 

gestionarea corectă a deșeurilor. 

2. Dezvoltare socială, printr-o piață a locurilor de muncă deschisă, echitabilă, centrată pe 

angajați (plăți corecte, orare flexibile, posibilitatea de a evolua profesional și un mediu protejat 

și sigur). 

3. Dezvoltarea economică prin obținerea unui echilibru dintre generarea de profit și celelalte 

două principii de sustenabilitate menționate anterior. 

Sustenabilitatea se referă la modul în care ar trebui să trăim în armonie cu lumea naturală 

din jurul nostru, protejând-o de daune și distrugeri iremediabile. Acest concept implică și 

stabilirea unui echilibru între stilul de viață contemporan și continuarea creșterii economice pe 

de-o parte și protecția mediului și găsirea de resurse alternative, pe de cealaltă parte. În acest 

caz, se folosește, de regulă, termenul de „dezvoltare durabilă”. 

Contextul global actual de creștere economică lentă, inegalități sociale și de mediu 

degradarea creează provocări fără precedent pentru comunitatea internațională. 

Ne confruntăm cu o schimbare la nivel global: nu mai este viabil să continuăm utilizând aceleași 

modele de producție, energie și consum ca și până acum. Avem nevoie de o schimbare orientată 

spre dezvoltarea durabilă pe termen lung. 

Pentru a face față acestor provocări, cele 193 de state membre ale Națiunilor Unite, 

împreună cu un număr mare de părți interesate din societatea civilă, din mediul academic și din 

sectorul privat, a intrat într-un proces de negociere deschis, democratic și participativ, care a 

dus la formularea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care include 17 obiective de 

dezvoltare durabilă (ODD-uri) și 169 de ținte. 

Agenda stabilește o viziune ambițioasă pentru dezvoltarea durabilă și integrează ea 

economică, dimensiunile sociale și de mediu. Această agendă consacră așteptările, aspirațiile 



”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

14 

 

 

și prioritățile comunității internaționale pentru următorii ani. Este un de asemenea un apel 

universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, de a proteja planeta și de a se asigura că până 

în 2030 toți oamenii se bucură de pace și prosperitate. 

Se conturează astfel o transformare de viziune pentru dezvoltarea economică, socială și 

de mediu, ceea ce reprezintă o oportunitate istorică pentru actualii și viitorii cetățeni ai planetei. 

Reprezentanții guvernelor, ai societății civile, ai instituțiilor academice și sectorul privat 

sunt invitați să preia asumarea acestei agende ambițioase, să discute și să adopte acest 

instrument pentru crearea unor societăți incluzive, corecte, care să servească cetățenii de azi, 

precum și generațiile viitoare. 

Iată care sunt și ce cuprind cele 17 Obiective Globale: 

1. Fără sărăcie – eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context, dat fiind faptul 

că, la nivel global, 1 miliard de persoane continuă să trăiască la limita subzistenței, cu mai puțin 

de 1.25 dolari/zi. 

2. Foamete „zero” – eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. În prezent, aproape 800 de milioane de oameni 

suferă din pricina foametei iar specialiștii din domeniu susțin că, dacă nu vor fi luate măsuri 

urgente, până în 2050 numărul acestora va ajung la 2 miliarde. 

3. Sănătate și bunăstare – asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la 

orice vârstă. Acest obiectiv se concentrează pe creșterea speranței de viață, reducerea 

mortalității infantile și a maladiilor grave, în special în statele în curs de dezvoltare. 

4. Educație de calitate – garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de 

învățare de-a lungul vieții pentru toți, în contextul în care peste 103 milioane de tineri din lumea 

întreagă nu au acces la educație primară sau sunt analfabeți. Dintre aceștia, un procent 

semnificativ (60%) îl reprezintă tinerele femei sau fetele. 

5. Egalitate de gen– realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor. 

La nivel global,. 

6. Apă curată și sanitație– asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și 

sanitație pentru toți, în contextul în care 40% din populația lumii suferă din pricina lipsei apei 

iar aproximativ 1 miliard de oameni nu au acces la toalete proprii. 

7. Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 3 milioane de oameni la nivel global utilizează 

încă sursele tradiționale de energie, bazate în principal pe cărbune și gaze naturale. 
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8. Muncă decentă și creștere economică – promovarea unei creșteri economice susținute, 

deschise și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente 

pentru toți și construirea unor infrastructuri rezistente, prin promovarea industrializării durabile 

și încurajarea inovației. 

9. Inegalități reduse – reducerea inegalităților în interiorul țârilor și de la o țară la alta. Î 

10. Orașe și comunități durabile – dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să 

fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. Până în 2050, peste 66% din populația 

globului va locui în centre urbane, în special în regiuni din Africa și Asia. 

11. Consum și producție responsabile – asigurarea unor tipare de consum și producție 

durabile. Anual, miliarde de dolari ar putea fi economisite doar dacă populația globului ar utiliza 

becuri economice. 

12. Acțiune climatică– luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor. Începând cu 1990, emisiile de CO2 au crescut cu aproximativ 50%. 

13. Viața acvatică – conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă. Oceanele lumii reprezintă 97% din apele lumii și absorb 

cca.  30%  din  emisiile  de  CO2,  preîntâmpinând  astfel  efectele  dezastruoase   ale  încălzirii 

globale. 

14. Viața terestră – protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea 

degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. Din cele 8.300 de specii  de animale 

cunoscute, 8% au dispărut în totalitate iar 22% sunt pe cale de dispariție 

15. Pace, justiție și instituții eficiente – promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru 

o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, 

responsabile și incluzive la toate nivelurile. 1.26 bilioane de dolari reprezintă pierderile statelor 

subdezvoltate cauzate de corupției, mită, furturi sau evaziune fiscală. 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - consolidarea mijloacelor de implementare 

și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

În concluzie, creativitatea, know-how-ul, tehnologia și resursele financiare din  întreaga 

societate sunt necesare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă în orice context, 

pentru ca generațiile viitoare să aibă un viitor luminos. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ. METODE PRACTICE DE REALIZARE A EDUCAŢIEI 

ECOLOGICE 

 

 

Prof. DUME Carmen-Corina 

Palatul Copiilor Oradea 

Localitatea Oradea, județul BIHOR 

 

 

 
„Învăţarea prin acţiune” prezintă o mare importanţă deoarece încearcă să valorifice 

temeinic „solidaritatea dintre mână şi creier”, în ideea că dexteritatea uneia poate atrage adesea 

dezvoltarea celeilalte (G. Monod). Metodele de învăţare prin acţiune practică realizează 

legătura dintre cunoştinţele teoretice ale elevilor şi aplicarea lor în practică. Aceste metode sunt 

folosite la cercurile şi activităţile de protecţia mediului unde servesc la dezvoltarea creativităţii 

elevilor, în comportamente practice. 

A şti inseamnă a face, a acţiona, a realiza, a învăţa se completează cu a şti să acţionezi. 

Pentru ca instruirea ecologică să fie mai eficientă este necesar formarea unei atitudini adecvate 

faţă de natură, conştientizarea relaţiilor om-natură-om, realizarea de activităţi practice de 

protecţie a mediului, şi nu doar o simplă acumulare de informaţii teoretice. 

Activităţile practice în cadrul cercului protecţia mediului au o pondere mare şi pot fi 

aplicate fie la sfărşitul unui capitol fie ca metodă de invăţare separată. Este foarte bine să 

implicăm tinerii în programe de acțiune pentru mediu. Aceste programe vizează totalitatea 

activităților care au ca scop și finalitate protejarea mediului ambiant. În realizarea programelor 

de acțiune pentru mediu trebuie cunoscuți factorii care generează necesitatea educației 

ecologice (C. Cucoș, 2002): 

- Consecințe dezastruoase ale dezechilibrului dintre mediu și dezvoltare; 

- Industrializarea nerațională care are ca efect poluarea și chiar distrugerea naturii; 

- Apariția unor boli generate de degradarea cadrului natural de existență: (poluarea 

aerului, apei, solului). 

Avantajele acestor metode sunt: 

- Implicarea in soluţionarea unor probleme din mediul înconjurător, 

- Dezvoltarea unui comportament ecologic, responsabil, 

- Dezvoltarea capacităţii de a lua decizii, 

- Stimulează creativitatea elevilor, 
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- Formarea de atitudini care duc la iniţiative, decizii şi acţiuni concrete asupra mediului. 

Dezavantaje nu există, singura problemă ar fi mentalitatea unora care nu doresc să se 

implice, consideră că este de datoria altuia să facă. 

Elevii invaţă de mici, de la grădiniţă că nu este voie să călcăm iarba, nu rupem florile, nu 

omorâm animalele, etc. Pe măsură ce cresc este bine să-i implicăm in activităţi practice concrete 

de protejare a mediului înconjurător. Cu cât mai devreme va fi inițiat procesul de instruire în 

ceea ce privește educația ecologică, cu atât mai mult vor crește șansele ca generația de mâine 

să fie orientată spre un mediu de viață mai sănătos. De asemenea principalul scop al educației 

relative la mediu este prezentat ca formarea conștiinței și conduitei ecologice, care începe din 

familie, se continuă în școală, în universitate, și prin formele instruirii continue, permanente. 

(M. Marinescu, 2005). 

Prin educația ecologică trebuie să cultivăm dragostea și interesul elevilor pentru mediul 

înconjurător și de asemenea trebuie să formăm atitudini de aprobare sau dezaprobare a acțiunii 

omului asupra mediului. 

Scopul esențial al educației ecologice este de a oferi posibilitatea fiecăruia să-și manifeste 

atitudinea personală, responsabilitatea față de mediul în care trăiește și formarea unui 

comportament ecologic, concretizat prin acțiuni practice de protecție a mediului înconjurător. 

Ca modalități de realizare a educației ecologice putem aminti: activități instructiv- 

educative, lecții, cursuri și seminarii, lucrări de laborator, practica de cercetare a studenților, 

excursii, dezbateri în simpozioane, mese rotunde, conferințe, schimburi de experiență, etc. 

Activităţi practice folosite învederea dezvoltării educaţiei ecologice sunt: 

- Plantarea de puieţi; 

- Curățarea parcurilor; 

- Plantarea florilor; 

- Amenajarea unui spaţiu „Colţul verde” unde putem afişa multe curiozităţi, dar şi flori 

pe care să le ingrijim şi care să ne încânte şi să ne ofere un aer mai curat; 

- Antrenarea elevilor în acțiuni de colectare a deșeurilor, să înțeleagă necesitatea reciclării 

hârtiei, PET-urilor, sticlei, metalului, textilelor, etc; 

- Reciclarea şi reutilizarea diverselor materiale (hârtie, peturi, materiale textile) care nu 

mai sunt necesare şi astfel ne dezvoltăm creativitatea, învăţăm să reducem deşeurile, 

reciclăm şi refolosim. 

- Inițierea unor concursuri de protecția mediului; 

- Participarea la concursuri, proiecte, programe de educație ecologică . 
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In timp, astfel de activităţi devin îndrăgite de elevi şi adoptă un comportament ecologic şi 

devin mai atenţi faţă de problemele mediului. Aceste activităţi deşi par simple trebuie să: 

- le planificăm, 

- să urmărim desfăşurarea acţiunilor şi pe termen mai lung, 

- realizarea muncii în echipă, 

- facilităm accesul la documentare, 

- analizăm acţiunile, 

- stabilim soluţiile celor mai eficiente acţiuni. 

Metodele practice ajută elevii să stăpânească nu numai cunoştinţe ştiinţifice ci şi 

deprinderile practice de acţiune, comportamente adecvate de muncă, utile pentru întregul curs 

al vieţii lor ulterioare. Pentru a avea un comportament eco, responsabil trebuie ca la nivel de 

individ și de grup să ne schimbăm mentalitățile și obiceiurile. Trebuie să fim conștienți că prin 

activitatea noastră zilnică avem ocazia să reducem impactul negativ asupra mediului 

înconjurător. 

Comportamentul ecologic, responsabil trebuie să fie un fel de a fi, adoptarea unor gesturi 

simple, aparent mici dar cu efect mare, în vederea salvării mediului și a păstrării sănătății. 

Fiecare trebuie să ne implicăm în salvarea planetei! 
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TRANZIȚIA SOCIETĂȚII LA UN COMPORTAMENT DE ECONOMISIRE A 

ENERGIEI 

 

 

Prof. VICOVEANU Cecilia 

Palatul Copiilor Botoșani, 

Loc./Judeţul BOTOȘANI 

 
Viața pe care o ducem astăzi este o viață plină de confort și, deocamdată, nu poate fi 

concepută fără energie electrică. Evoluția tehnologiei și a electrocasnicelor a dus la un consum 

mai mare de energie la nivelul societății. Majoritatea țărilor se bazează pe combustibilii 

fosili(petrol, gaze și cărbune) pentru a-și satisface cererea de energie(79%). Europeanul de rând 

utilizează echivalentul a 3,7 tone de petrol pe an pentru electricitate, încălzire și transport, ceea 

ce corespunde unei cantități de 7,8 tone de emisii de CO2. În momentul de față, transportul este 

cel mai mare consumator de energie. 

Acest consum determină efecte considerabile asupra mediului contribuind la 

schimbările climatice, la daune asupra ecosistemelor naturale și a mediului artificial cauzând și 

efecte adverse asupra sănătății umane. Practic am terminat resursele Pământului și consumăm 

din capitalul generațiilor viitoare. La nivel mondial ne regăsim într-o perioadă fără precedent, 

iar prețurile de achiziție cunosc maxime istorice. Societatea trebuie să tranziteze spre un 

comportament de economisire a energiei. 

Acțiuni de economisire a energiei au fost dintotdeauna, dar nu sub formă impusă sau 

pregnantă. Ce s-a făcut, până în prezent, a reprezentat o încercare timidă de a fi consumatori 

responsabili. Lucrurile s-au schimbat repede și îngrijorător, în ultima perioadă, și societatea 

parcă s-a trezit și a început marea conștientizare. Se vorbește tot mai mult de reducerea 

consumului de energie și implicit a amprentei de carbon. 

Uniunea Europeană a început să promoveze activ tranziția Europei către un nivel de 

emisii scăzute de dioxid de carbon și către o energie curată vizând crearea unui sector energetic 

durabil, care stimulează creșterea, inovarea, apariția unor noi locuri de muncă cu accent pe 

sporirea calității vieții. Acest lucru ar trebui să fie benefic nu numai pentru planeta noastră ci și 

pentru economie și consumatori prin reducerea facturilor pe care le plătim și diminuarea 

schimbărilor climatice. 

Societatea are nevoie de educație în ceea ce privește reducerea consumului de energie. 

În România acest subiect încă stârnește controverse. Noi, profesorii, avem datoria de-a începe 
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cu tânăra generație pentru că la aceasta comportamentele sunt mai ușor de modelat și poate 

avea și o influență puternică asupra familiilor lor. 

Metode de economisire a energiei electrice: 

- Utilizează becuri fluorescente! 

- La aragazul electric utilizează vase cu același diametru ca arzătoarele! 

- Utilizarea aragazului pentru încălzire este ineficientă. 

- Scoate din priză toate aparatele electronice și electrocasnice, dacă nu le folosești, pentru că 

ele consumă energie! 

- Nu pune alimente calde în frigider! 

- Curăță, de praf, partea din spate a frigiderului și lasă 5-10 cm. între el și perete! 

- Folosește la maxim lumina naturală! 

- Folosește lumini separate pentru părți diferite ale camerei decât una singură de intensitate 

mai mare! 

- Cumpăra electrocasnice din clasa A! 

- Izolează-ți locuința! 

- În afara casei folosește senzori de mișcare pentru aprinderea luminii! 

- Schimbă-ți centrala veche cu una nouă! 

- Când pleci de acasă, pentru o perioadă mai lungă, nu închide centrala ci seteaz-o la 16 grade 

Celsius! 

- Gândește-te să folosești energie regenerabilă! 

Folosirea energiei regenerabile într-un procent de 32% este obiectivul UE până în 

2030. 

- Energia regenerabilă a mărilor; - Energia regenerabilă eoliană; - Energia regenerabilă solară; 

- Biomasa și biocarburanții sunt energiile viitorului. 

Cu implementarea unor proiecte, de folosire a acestora în masă, încă mai putem fi 

optimiști. De aceea este important să ne unim forțele și să acționăm acum la toate nivelurile. 

 

“Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi 
încercat deloc. “– (Sir Peter Scott) 
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DEMERSURI EDUCAŢIONALE PENTRU REZILIENŢA LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE 

 

 
Prof. dr. Gabriela ANDREI – Palatul Copiilor din Iași 

Eleva Daria CEORNEA, cl. a X-a, Cercul Prelucrare mase plastice și sticlă- 

Palatul Copiilor Iași- Județul IAȘI 

 
 

Cuvinte cheie: schimbări climatice, reziliență, dezvoltare durabilă, școli sustenabile, școli 

verzi 
 

”Doamne, cum să fim paşnici într-o natură atât de sângeroasă” (Valeriu Buțulescu) 
 

Devenită o tradiție, ne întâlnim planificat an de an, elevi, dascăli, public, autorități și 

reprezentanți ai unor asociații, la Simpozionul național ”IA ȘI green bag, creează și 

responsabilizează pentru eco-ul naturii!”; inițiat cu prilejul Concursului național cu participare 

internațională, avem ca principal scop, identificarea celor mai concludente căi ce conduce la 

asigurarea unei reziliențe mai ușoare împotriva schimbărilor climei. 

Cu fiecare an, din 2009 până în prezent, ancorați la realitatea climatică înconjurătoare, 

sub imboldul unor tematici corelate cu problematica momentului, oameni de bine din 

comunitatea ieșeană, cu reale atitudini responsabile în demersurile pentru o lume mai puțin 

poluantă, se întâlnesc la Iași, la Palatul Copiilor, în cadrul unui simpozion național, alături de 

cadre didactice de la unități de învățământ nonformal, formal, de stat ori particular. Scopul 

acestora este de a identifică soluții care să fie transmise copiilor, elevilor, la nivelul comunității 

lor școlare, de protejare prin diverse modalități, a mediului înconjurător. Patronați de militanți 

de renume din mediul academic ieșean, de reprezentanți ai Unităților Administrativ Teritoriale, 

de O.N.G.-uri de profil, despicăm firul în n părți, arătăm fațetele acestei problematici și, toate 

cu rolul de a contura modalitați, ce vor deveni, propuneri, răspunsuri, demersuri la remedierea 

unor erori făcute în timp de noi cei mari, care ne dovedim a fi tot mai inconștienți și risipitori 

permanent de resurse. 

”Fii schimbarea – Implicarea sustenabilă a școlilor pentru reducerea consumului 

de energie” a fost laitmotivul întâlnirii naționale la cea de-a XI-a ediție, desfășurată la finalul 

lunii octombrie 2022 la Iași. Am avut ocazia să aflăm cele mai recente opinii la nivel european, 

aduse de invitații din mediul academic de la Facultatea de Geografie și Geologie din Iași, prin 

participarea onorantă a doamnei profesor universitar doctor inginer, Iuliana Gabriela Breabăn, 

care a prezentat auditoriului situația la nivel general cu privire la schimbările climei și 

repercursiunile ce se prevăd pe temen scurt. Am vut ocazia să aflăm de asemenea, despre munca 
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de echipă a unor cadre didactice din preuniversitar, sub coordonarea Fundației ”Terra, Mileniul 

III”, a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București și REPER 21, proiect 

cofinanțat de Active citizens fund, echipe care au conclucrat, în cadrul programului 

”Angajament pentru climă”, la o programă școlară dedicată educației pentru mediu, lucru fără 

precedent în curricula școlară. Agenda ecologică are înatenţie în luna noiembrie 2022, COP 27 

– Summit –ul pentru mediu de la Sharm el Sheich din Egipt. 

Se pune accent deosebit pe politicile propuse, că se doresc măsuri concrete de acționare 

pentru stoparea efectelor climatice. Vorbind de soluţii concrete, iată că Islanda vine cu o soluţie 

viabilă: ea deţine cea mai mare fabrică de captare a bioxidului de carbon, CO2, numită ”orca” , 

numită aşa deoarece cuvântul , semnifică energie, în limba islandeză. Bioxidul de carbon se 

amestecă cu apa şi este dirijat în interiorul scoarţei Pământului, unde carbonul în reacţie cu apa 

este calcifiat (1). Tehnologia încă provoacă dezbateri, dacă reuşeşte să stabilească echilibrul 

climatic. Uzina are containere uriașe asemănătoare celor folosite în transportul pe mare, în 

interiorul cărora se află ventilatoare și filtre uriașe care “aspiră” dioxidul de carbon din aer. 

Acesta este apoi amestecat cu apă și pompat adânc în pământ (2), (3). 

 

Foto nr.1-„Orca” Uzina de captare a bioxidului de carbon din Islanda (1) 
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Cu toții, de la cei mici de grădiniță la cei mari, care ne confruntăm cu efectele 

devastatoare ale naturii, realizăm că natura este revoltată și răspunde pe măsură. 

”Omul poate stăpâni natura atâta timp cât ține seama de legile ei.” — spunea Grigore 

Antipa cu mulți ani în urmă. Dar mulți au nesocotit aceste legi, considerându-se stăpâni peste 

natură. ”Copacii sunt efortul nesfârșit al Pământului de a vorbi cu cerul.” (Rabindranath 

Tagore). Dorința disperată a naturii de a trage un semnal de alarmă către divinitate, pare să 

spună, parcă, acest proverb. Implicarea fiecărui individ din societate, acolo unde se află, devine 

tot mai importantă. În mediul școlar se dorește implementarea rapidă a conceptului de școală 

verde” conform obiectivului pentru dezvoltare durabilă ODD 13 al O.N.U.. Astfel vor căpăta 

importanță semnificativă și se vor reinterpreta practicile pe acest palier, în unitățile de 

învățământ cu privire la colectarea selectivă, managementul apei, energia regenerabilă etc., 

implementarea unor oferte curriculare pentru Dezvoltare durabilă și educație ecologică, 

formarea de competențe „verzi” pentru elevi și întreg personalul din aceste ”școli verzi”, cu 

implicarea comunității în protejarea mediului înconjurător și adaptării la schimbările climatice 

(ODD 13). În contextul colectării diversificate, trebuie menţionat că s-a elaborat o platformă 

gratuită, națională, cu puncte de colectare separată în toată țara, hartareciclării.ro. 

Centralizarea la nivel naţional, cu locaţiile unde se pot colecta materiale, deşeuri, ambalaje, 

speciale, periculoase medicamente expirate, ulei uzat, textile, jucării şi toate celelalte materiale 

cunoscute până acum, devine o necesitate pe care începe să o conştientizeze fiecare cetăţean. 

O școală verde este cea care: favorizează învățarea într-un mediu sănătos, propunând și 

realizând mereu economie de resurse, inclusiv de apă, de combustibili fosili; colectează separat 

deșeurile, procurându-și singură energie regenerabilă, utilizând tehnologii care reduc emisiile 

de gaze, cu efect de seră; tot școala verde este cea care protejează sănătatea elevilor și a 

profesorilor într-un mediu curat prin furnizarea de programe pentru o bună nutriție și activitate 

fizică. Acest concept, inovator în România trebuie integrat într-un context mai larg al altor 

abordări. La acest moment există școli cu elemente ”verzi”, realizate cu susținerea autorităților 

locale. 

Atingerea acestui statut de ”școală verde” presupune un cumul de eforturi ale școlii și 

personalului ei, inclusiv al elevilor acesteia, dar și al U.A.T.-urilor, precum și forțelor de mediu 

din comunitate. Educația pentru dezvoltare durabilă este punctul de interes prioritar al unei 

șcioli care se vrea a fi ”verde”. 

În vederea dezvoltării de competențe verzi” ca soluție la protejarea mediului natural 

propice unei vieți sănătoase, conștientizarea consecințelor pe care le poate avea exploatarea 
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nejudicioasă a resurselor naturale și manifestarea spiritului de inițiativă privind protecția 

mediului, se fac demersuri susținute de actori implicați în acest domeniu. 

Acestea se constituie ca abilități necesare de adaptare la schimbările climatice și 

reprezintă în ansamblu, cunoștințe, abilități, valori și atitudini necesare pentru a trăi, a dezvolta 

și a susține o societate durabilă (4). Valori dezvoltate în rândul elevilor unei şcoli "verzi": 

echitate, integritate, profesionalism, stare de bine, excelenţă, respect, toleranţă, flexibilitate, 

colaborare. De asemenea, sunt promovate atitudini precum: 

atitudine responsabilă faţă de mediu şi faţă de resursele naturale. 

solidaritate, 

cooperare pentru dezvoltare, 

relaţionare pozitivă în cadrul diverselor comunităţi 

responsabilitate socială. 

Elevii unei „şcoli verzi”, aşa cum se doreşte fiecare unitate şcolară să devină, pot să formuleze 

idei, critici şi argumente cu privire la mediu. Iată că una din elevele cercului pe care îl 

coordonez, Prelucrări mase plastice şi sticlă din cadrul Palatului Copiilor Iaşi, a lansat opinia 

personală cu privire la responsabilităţile generaţiei ei, atunci când a fost întrebată de â 

problematica schimbărilor climatice. 

Copiii, elevii au înțeles mai bine că este imperios necesar noi să urnim lucrurile, doar 

împreună și cât mai urgent. 

În rândurile de mai jos vă supun atenției, un eseu realizat de una din elevele cercului 

Prelucrare mase plastice, din clasa a X-a, pe nume Daria Ceornea. Eseul a atras atenție unor 

evaluator avizați de la Fundația ”Terra, Mileniul III” din București și, în urma competiției la 

care au concurat aproximativ 350 de copii și adolescenți, lucrarea a fost selectată, iar eleva a 

primit titlul onorific de ”Ambasador pentru mediu în lupta cu schimbările climatice”. 

”Acum câteva săptămâni am participat la un concurs de educație ecologică care s-a 

desfășurat în cadrul Atriumului unui mall din orașul meu. Uitându-mă la magazinele din această 

parte a mall-ului, am observat că aveau interiorul foarte luminos și bannere strălucitoare. 

Eforturile proprietarilor de magazine de a face produsele cât mai vizibile și atrăgătoare pentru 

consumator, prin intermediul micilor reflectoare și a panourilor publicitare digitale, însemnau 

consumul a foarte multă energie electrică. La 500 de metri de Atrium, se află zona 

restaurantelor. Cu siguranță, doar in acea zi s-au aruncat peste 100 de kilograme de mâncare, 

hârtie și plastic. Atunci mi-am spus: ,,Acum particip la un concurs care îndeamnă copiii să 

salveze natura prin reducerea consumerismului și reciclare, pe când, în spațiul care înconjura 

scena concursului, oamenii făceau opusul. De ce ei acționează așa?” 
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Încercând să găsesc un răspuns la întrebarea mea, am ajuns la concluzia că marea majoritate a 

adulților are nevoie de educație ecologică. Această majoritate nu a avut și nu are în continuare 

acces la educație ecologică. Acest fapt reprezintă că nu sunt informați de cât de grave au ajuns 

schimbările climatice în ultimii 10 ani. Ei nu conștientizează că modul lor de viață consumerist 

și lipsit de principii ecologice au adus la aceste catastrofe și care ar putea fi efectele adverse 

asupra calității vieții omului pe pământ, dacă nu sunt făcute schimbări. Fiind inconștienți de 

existența acestei probleme grave, ei nu cunosc principiile ecologiei. Asta rezultă că nu le pot 

pune în aplicare. De aceea, instituțiile educaționale îi fac conștienți pe copii despre schimbările 

climatice, ca numărul oamenilor fară cunoștințe în ecologie să scadă. Instituțiile îi îndeamnă pe 

copii să găsească soluții pentru combaterea schimbărilor climatice prin intermediul 

concursurilor, lecțiilor din cadrul școlilor, dar și prin intermediul activităților extrașcolare. Dar, 

din punctul meu de vedere, acest îndemn s-a transformat într-o sarcină grea pentru copii. Se 

pune presiune pe copii să găsească soluții pentru oprirea schimbărilor climatice. Li se spune că 

pe umerii lor stă viitorul planetei. Aceștia fac tot ce le stă în putință și aplică cât mai mult 

principiile ecologiei în stilul lor de viață, dar fără rezultate vizibile. Cu siguranță, eșecurile 

încercărilor sale stârnesc o frică în copii: FRICA DE VIITOR!, FRICA DE CE SE VA 

ÎNTÂPLA CU PLANETA! Dar ei nu merită să poarte această frică! Acțiunile lor nu au 

contribuit atât de mult la schimbările climatice. Și totuși, cei care au contribuit mai mult la 

această sarcină grea pe care copiii o duc, nu se implică. De ce nu se implică? Eu am sesizat 

două motive: nu sunt conștienți de realitatea situației planetei sau nu își dau interesul. Oricare 

ar fi motivul, ele demonstrează că adulții au nevoie de educație ecologică. Cu atât mai mult, 

dacă majoritatea adulților ar fi conștientă de toate aceste lucruri, schimbarea ar fi mai ușor de 

realizat și nu ar mai fi o sarcină atât de grea pentru copii. 

Responsabilii lumii nu prioritizează creearea strategiilor pentru o lume mai curată. Aceștia nu 

consideră schimbările climatice o problemă gravă și amână rezolvarea acesteia cât mai mult. 

Dacă responsabilii lumii nu atrag atenția cetățenilor asupra acestei probleme, ei nu consideră că 

este un lucru îngrijorător. Ei nici nu știu că această problemă există. Dacă toți adulții ar avea 

cunoștințe în ecologie, ar începe să facă schimbări singuri și nu ar avea nevoie de o lege. Și 

atunci, când autoritățile vor vedea inițiativa cetățenilor, vor începe și ei să se gândească la soluții 

concrete pentru această problemă. 

De exemplu, în toate orașele mari din România au fost sau sunt în proces de construire 

ansambluri rezidențiale. Deși, pe terenul ansamblurilor sunt amenajate spaţii verzi, acestea au 

și un punct slab. Deoarece tot mai multe petice de teren sunt folosite pentru construirea 
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Bag of: 

Joy, Confidence, Attitude, Motivation, Generosity, 

Durability, Balance, Love, Songs, and well-being 

sources: Resilience, Reduce climate change, Reduce 

carbon footprint, Save circular, Cherish life Cherish 

resources Remember: 

Water is the source of life Remember you are not 

alone!at 

clădirilor de acest fel, rămânem fără spații verzi. Șesurile, pășunile, dealurile și pădurile sunt 

tot mai greu de găsit. Din cauza exploatării acestora, nu mai beneficiem de toate darurile pe 

care ni le oferă natura: plimbări, aer curat, contact cu pământul și roadele acestuia. Dacă 

autoritățile ar conștientiza cât de de gravă este exploatarea acestor părți din natură, nu ar permite 

construirea în exces. Această conștientizare ar veni de pe urma educației ecologice. Cu ajutorul 

acestor cunoștințe în ecologie, ar realiza cât de valoroase sunt acestea și le-ar prețui. Apoi ar 

exprima acest punct de vedere și cetățenilor. 

În concluzie, adulții au nevoie de educație ecologică. Cu ajutorul cunoștințelor în ecologie, 

adulții ar realiza situația actuală în care se află planeta. Aceștia, spre deosebire de copii au o 

putere juridică și de decizie mai mare. Atunci conștientizarea și implicarea lor în lupta împotriva 

schimbărilor climatice ar avea rezultate vizibile. Dacă adulții și copiii ar lucra împreună, lupta 

împotriva schimbărilor climatice ar avea rezultate vizibile! 

Reala schimbare constă în cunoaștere și armonie!! 
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                        ”Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”  (Mahatma Gandhi) 
 

http://www.biziday.ro/islanda-a-pornit-cea-mai-mare-fabrica-de-captare-a-dioxidului-
http://www.biziday.ro/islanda-a-pornit-cea-mai-mare-fabrica-de-captare-a-dioxidului-
https://www.youtube.com/watch?v=5nLBGM0kZmE&t=37s&ab_channel=Climeworks
http://www.youtube.com/watch?v=jG7nH2WLxiE&ab_channel=OrkuveitaReykjav%C3%25
http://www.youtube.com/watch?v=jG7nH2WLxiE&ab_channel=OrkuveitaReykjav%C3%25


”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

27 

 

 

PROIECTUL EDUCAŢIONAL „ECO-EFICIENT” 

 
 

 

 

 

 

 
 

Profesor Valeria PURCĂREA-CIULACU 

Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti  

 

 

 
Elevii Eco-Bolintineni au participat la Proiectul “Eco – Eficient”, fiind la început 

“Mici detectivi energetici” iar ulterior “Ambasadorii utilizării eficiente a energiei”. 

Proiectul “Eco – Eficient” şi-a propus creşterea nivelului de educaţie ecologică şi 

energetică privind utilizarea eficientă a energiei în comunitate. 

 
Obiective: 

✓ Creşterea gradului de informare şi educare a unui număr cât mai mare de elevi şi 

profesori de gimnaziu cu privire la aspectele legate de consumul de energie şi impactul 

acestuia asupra mediului în localităti din România şi în municipiul Bucureşti; 

 
✓ Îmbunătăţirea abilităţilor unui număr cât mai mare de elevi de gimnaziu cu privire la 

utilizarea eficientă a energiei; 

 
✓ Creşterea gradului de conştientizare a comunităţilor locale privind consumul durabil de 

energie prin intermediul elevilor, în localităţi din România şi în municipiul Bucureşti. 

 
Activitati pricipale: 

✓ Educaţie la clasa cu elevii; profesorii au desfăşurat ore cu elevii la clasa pe teme  

legate de conservarea energiei şi utilizarea eficientă a energiei în gospodărie; 

 
✓ Campanie de conştientizare în comunitatea locală desfăşurată de elevi cu privire la 

eficienţa energetică; 
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✓ Ca activităţi practice, elevii au identificat în cadrul proiectului, sub îndrumarea 

profesorilor coordonatori, pierderile de energie din şcoală sau de acasă; 

✓ Evaluarea rezultatelor obţinute în cadrul derulării proiectului s-a făcut când elevii deja 

au căpătat noţiunile de baza privind conservarea energiei şi eficienţa energetică, printr- 

un concurs, intitulat sugestiv “Ambasadorii utilizării eficiente a energiei”. Acesta a vizat 

atât elevii implicaţi în cadrul proiectului, cât şi orice alt elev interesat de reducerea 

consumului de energie în locuinţă. 

✓ Premierea lucrărilor. La festivitatea de premiere a concursului, cele mai bune 10 lucrări 

au fost premiate în cadrul unei festivităţi în Bucureşti, la care au fost invitaţi toţi elevii 

participanţi, alături de profesori, părinţi, precum şi reprezentanţi ai organizatorilor. 

Inovarea civică este reflectată de “modul de comunicare” folosit, respectiv copiii, care 

vor transmite mesajul în comunitate, prin interacţiune cu familia, prietenii, vecinii şi cunoscuţii 

lor. 

Detalierea activităţilor în cadrul Proiectului “Eco – Eficient” 

 
I. Educaţie la clasă cu elevii 

 

Nr. 

crt 
Descriere activităţi/ Data sau Perioada Indici Observaţii 

 „Suntem Eco-Eficienţi?”   

 Conservarea energiei   

1. Lecţie desfăşurată în cadrul opţionalului ~ 70 elevi  

 Educaţie pentru Sănătate, capitolul Sănătatea   

 mediului, cu 3 clase de a V a  Elevii au conştientizat 

 „Suntem Eco-Eficienţi?”  importanţa conservării 

 Utilizarea eficientă a energiei în gospodărie  energiei, a utilizării 

2. Lecţie desfăşurată în cadrul opţionalului 

Educaţie   pentru   Sănătate,   capitolul  Sănătatea 

 

~ 70 elevi 
eficiente   a   energiei   în 

gospodărie şi a 

 mediului cu 3 clase de a V a  consumului durabil în 

 „Suntem Eco-Eficienţi?”  într-o societate 

 

3. 
- prezentarea proiectului Casa  Eco-Eficientă a 

Eco-Bolintinenilor este “Casa EcoLogică” a 

 

~ 29 elevi 

sustenabilă 

 viitorului!   



”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

29 

 

 

 

 Lecţie demonstrativă, desfăşurată în cadrul 

opţionalului Educaţie pentru Sănătate, capitolul 

Sănătatea mediului cu clasa de a V a A 

  

 

 

 

II. Activităţi practice – Detectivul energetic 

 

Nr. 

crt 

Descriere activităţi/ 

Data sau Perioada 
Indici Observaţii 

 

 

 

 
1. 

"Operaţiunea 

Răsăritul" - Micii 

detectivi energetici au 

investigat cazul 

“Răsăritului întârziat” 

 

 

 
~ 10 

elevi 

•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de 

energie electrică atât acasă cât şi la şcoală. 

•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de a 

preveni repetarea lor, prin promovarea folosirii 

luminii naturale oricând şi oriunde este posibil. 

Lumina naturală este gratuită, nu foloseste resurse 

valoroase de combustibil, nu produce poluare! 

 

 

 

 
 

2. 

 
"Operaţiunea 

Lumânarea" - Micii 

detectivi energetici au 

investigat cazul 

“Risipei de lumină”. 

 

 

 

 
~ 10 

elevi 

•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de 

energie electrică şi motivele risipei, atât acasă cât şi la 

şcoală. 

•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de a 

preveni repetarea lor, prin promovarea folosirii 

luminii naturale oricând si oriunde este posibil, de a 

folosi becuri economice, mult mai eficiente şi de a 

aprinde lumina doar când este absolut necesar! 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

"Operaţiunea Furnalul" 

-Micii detectivi 

energetici au investigat 

cazul Cazul “Marea 

risipă de căldură” 

 

 

 

 

 

~ 10 

elevi 

 
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de 

energie electrică, gaze, lemne, combustibil pentru 

producerea de căldură dar şi de căldură şi motivele 

risipei, acasă, la şcoală. 

•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de a 

preveni repetarea lor, prin promovarea unei încălziri 

raţionale, atât cât este nevoie şi mai ales când este 

nevoie, de asemenea trebuie depistate şi rezolvate cu 

responsabilitate toate pierderile de căldură! 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

"Operaţiunea Briza"  - 

Micii detectivi energetici 

au investigat cazul 

“Încălzim vântul în 

clasă”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
~ 10 

elevi 

 
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de 

căldură şi motivele risipei, acasă şi la şcoală. 

Rapoartele au arătat că o cantitate foarte mare de 

energie este folosită pentru încălzire iarna dar, din 

păcate, pierderile sunt uriaşe. 

•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de a 

preveni repetarea lor, prin promovarea unei încălziri 

raţionale, atât cât este nevoie şi mai ales când este 

nevoie, de asemenea trebuie depistate şi rezolvate cu 

responsabilitate toate pierderile de căldură (  izolaţie a 

uşilor şi ferestrelor , închiderea uşilor şi ferestrelor 

lăsate larg deschise chiar şi în zilele friguroase, 

astuparea crăpăturilor din tocurile ferestrelor şi uşilor, 

lipirea de benzi izolatoare în jurul geamurilor, 

repararea clanţelor şi cremoanelor stricate, izolaţie 

externă şi internă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 
"Operaţiunea Sauna" - 

Micii detectivi energetici 

au investigat cazul 

“Picătura fierbinte” 

 

 

 

 

 

 

 

 
~ 10 

elevi 

 
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de 

energie electrică, gaze, lemne, combustibil pentru 

producerea de apă caldă şi motivele risipei. 

•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de a 

preveni repetarea lor, promovând folosirea apei  calde 

doar când este nevoie. Încălzirea apei prin folosirea 

energiei solare, care este gratuită şi nici nu produce 

poluare; de asemenea trebuie depistate şi rezolvate cu 

responsabilitate toate pierderile de apă caldă: robinete 

care picură, chiar dacă sunt închise complet, persoane 

care lasă robinetele deschise, temperatura apei este cu 

mult mai mare de 43oC, 

conductele de apă caldă nu sunt izolate. 

6. 
"Operaţiunea Lustru" - 

Micii detectivi energetici 

 
~ 10 

 
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de 
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 au investigat cazul 

“Ferestrelor murdare” 

elevi energie electrică şi motivele risipei, atât acasă cât şi la 

şcoală. 

•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de a 

preveni repetarea lor, prin promovarea folosirii 

luminii naturale oricând si oriunde este posibil, de a 

folosi becuri economice, mult mai eficiente şi de a 

aprinde lumina doar când este absolut necesar 

(curăţirea ferestrelor murdare, jaluzele sau draperiile 

să fie strânse peste zi, lăsând lumina naturală să 

pătrundă, ferestrele acoperite cu afişe sau blocate de 

mobilă să fie deblocate, pereţii zugrăviţi în culori 

întunecate să fie zugrăviţi în alb deoarece reflectă 

mai multă lumină). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 

 

"Operaţiunea GIZMO" 

- Micii detectivi 

energetici au investigat 

cazul 

“Aparaturii flămânde”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
~ 10 

elevi 

 
•Elevii au identificat numeroase cazuri de risipă de 

energie electrică şi motivele risipei, atât acasă cât şi la 

şcoală. Se folosesc abuziv aparate electrice  precum 

radiatoare, televizoare, calculatoare, copiatoare etc. , 

fiind o mare risipă de energie şi bani. 

•Au luat măsuri pentru a rezolva aceste cazuri şi de a 

preveni repetarea lor, promovând  folosirea lor doar la 

nevoie, calculatoarele, imprimantele, televizoarele, 

copiatoarele pornite sau în stand-by să fie scoase din 

priză peste noapte sau când nu le foloseşte nimeni, 

eliminarea radiatoarelor în timpul iernii, dacă 

temperatura este  reglată optim de la centrala termică, 

etc). 

 

III. Campanie de conştientizare în comunitatea locală desfăşurată de elevi cu privire la 

eficienţa energetică 

 

Nr. 

crt 
Descriere activităţi/ Data sau Perioada Indici Observaţii 
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„Suntem Eco-Eficienţi?” 

  

 

 

 

 

 

 

Campanie  de 

conştientizare 

adresată întregii 

şcoli şi comunităţii 

locale, desfăşurată 

de elevii noştri, cu 

privire la eficienţa 

energetică 

 prezentarea proiectului Casa Eco-Eficientă a  

 Eco-Bolintinenilor  este “Casa EcoLogică” a  

 viitorului!  

 Lecţie demonstrativă prezentată de elevii clasei  

 a V a A în sala de festivităţi a liceului, tuturor ~ 700 elevi, 

 celor care au dorit să participe. 20 cadre didactice, 

  30 părinţi, 

1. „Suntem Eco-Eficienţi?” numeroase audituri 

 prezentarea celor 7 Operaţiuni desfăşurate energetice 

 de Micii detectivi energetici: identificarea realizate la şcoală 

 cazurilor de risipă de energie, motivelor reale şi acasă 

 care duc la risipă, persoanele responsabile de  

 producerea risipei, măsurile ce pot fi luate,  

 rezultatele investigaţiilor.  

 Lecţie demonstrativă prezentata de elevii  

 claselor a V a în sala de festivităţi a liceului,  

 tuturor celor care au dorit să participe.  

 

IV. Concurs Ambasadorii utilizării eficiente a energiei 

 

Nr. 

crt 

Descriere activităţi/ 

Data sau Perioada 
Indicatori Observaţii 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

La finalul perioadei de 

implementare a proiectului 

„Eco-Eficient”, elevii 

Eco-Bolintineni au căpătat 

noţiunile de bază privind 

conservarea energiei şi eficienţa 

energetică şi au elaborat

 scrisori de 

sensibilizare      a     membrilor 

comunităţii       locale,       fiind 

Au fost elaborate 

70 de scrisori, 

dintre ele 

au   fost  selectate 

9 scrisori 

reprezentative şi 

elocvente şi am 

obţinut 

• 2 Premii 1 

În urma derulării acestui proiect am 

înregistrat: 

•Creşterea gradului de informare în 

comunitatea noastră locală cu privire 

la aspectele legate de consumul de 

energie şi impactul acestuia asupra 

mediului 

• Îmbunătăţirea abilităţilor elevilor 

noştri de gimnaziu cu privire la 

utilizarea eficientă a energiei 
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 selectate şi înscrise în 

Concursul Ambasadorii 

utilizării eficiente a energiei, 

9 scrisori care am considerat că 

ne reprezintă. 

 •Creşterea gradului de conştientizare 

a comunităţii noastre locale privind 

consumul durabil de energie prin 

intermediul elevilor. 

Webgrafie: 

- http://terramileniultrei.ro/ 
 

 

 

 

 

Micii detectivi energetici investighează diferite cazuri 

http://terramileniultrei.ro/
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Suntem Eco-Eficienţi?” prezentarea celor 7 Operaţiuni desfăşurate 

de Micii detectivi energetici în Sala de Festivități a liceului nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Nu te îndoi niciodată că un grup mic de oameni care gândesc și sunt dedicați pot schimba lumea. Adevărul 

e că e singurul lucru ce a salvat lumea până acum.“– (Margaret Mead) 
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„OBȚINEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN ENERGIE MECANICĂ” 

PROIECT DE CERCETARE ȘI INOVAȚIE 

 

Realizat: eleva BIVOL Cristina, clasa a XII-a„R” 

Liceul Teoretic „Olimp” Costești, Raionul Ialoveni 

Republica Moldova 

Coordonat: Profesoara de fizică MERIACRE Maria 

 
 

Cuprinsul 
 

1. Întroducere. Planeta Pământ este în stare de pericol. 

2. Obiectivele proiectului și metodele de cercetare 

3. Rezultate 

4. Concluzii și propuneri 

5. Anexe 

6. Lista bibliografică 

 
1. Întroducere. Planeta Pământ este în stare de pericol. 

 
Omenirea a realizat descoperiri fantastice: a pătruns în misterul 

ingineriei genetice, a deschis calea spre spaţiul cosmic, a cucerit 

energia atomului. Există resurse naturale neregenerabile, cum ar fi 

cărbunii și petrolul. Este extrem de greu de estimat exact care sunt 

rezervele de combustibili fosili existente în lume și când exact se vor 

epuiza, însă tendința este clară: ne îndreptăm către o criză 

energetică de proporții. Oamenii nu coștientizează faptul că resursele planetei sunt epuizabile, 

unele se regenerează în mii de ani, iar altele în miliarde. Oamenii sunt indolenți în ceea ce 

privește natura și de aceea Pământul este în pericol. Societatea noastră consumă mai mult decât 

poate produce planeta. Noutatea care trebuie să ne dea de gândit și poate să ne și sperie puțin 

este accelerarea din ce în ce mai accentuată a acestui proces. De exemplu fertilitatea solului 

poate fi refacută prin măsuri adecvate, într-o perioadă de ani întregi sau chiar decenii, iar 

reconstrucţia ecologică a solului, odată distrus, poate necesita chiar secole și milenii. Cu toate 

acestea oamenii ignoră acest lucru neconștientizând, că fertilitatea solului deși se reface, este 

degradată. Tendințele de epuizare a resurselor energetice fosile, confirmă dependența omului 

în viitor de sursele de energie inepuizabile, iar soluția pentru ca materiile prime să nu 
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fie risipite, ar fi reciclarea si refolosirea materialelor. Ar fi necesară o folosire rațională a 

surselor de energie tradițională, prin reducerea consumurilor casnice și industriale, în paralel cu 

implementarea surselor de energie regenerabilă . 

Potenţialul neutilizat de biomasă, energie solară, hidro-, eoliană şi geotermală este încă 

important. Milioane de oameni din întreaga Europă încearcă să trăiască mai „curat”. Dorim să 

reducem poluarea, dar acest lucru pare adesea dificil. Utilizarea energiei  regenerabile este una 

dintre modalităţile eficace de a asigura un caracter mai curat al aprovizionării cu energie. 

Aşadar, energia regenerabilă ne va permite să ne diversificăm sursele de energie şi să reducem 

dependenţa excesivă de gaz, cărbune şi petrol. Ea este deci calea cea mai sigură pe care o avem 

la dispoziţie pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi pentru a spori siguranţa 

aprovizionării cu energie. Modul în care obţinem energia ocupă un loc important în cadrul 

eforturilor de a reduce poluarea şi schimbările climatice nefaste. În prezent, energia pe care o 

producem provine încă în cea mai mare parte din combustibili fosili, care emană gaze cu efect 

de seră atunci când sunt arşi pentru a produce energie. Trebuie să conștientizăm, că energia 

regenerabilă va contribui la reducerea poluării aerului, astfel influenţînd benefic, în mod direct, 

sănătatea noastră. 

7. A. Obiectivele proiectului: 

O1 - Identificarea problemei de epuizare a resurselor( Întroducere. Planeta Pământ este în 

stare de pericol”) 

O2 - Recunoașterea energiei mecanice, a transformărilor ei în energie electrică (dispozitiv 

creat din materiale reciclate) 

O3 - Studierea transformărilor energiei eoliane în energie electrică (miniturbină eoliană, 

create din material reciclate) 

O4 - Studierea transformărilor energiei apelor sau solară în energie electrică (miniturbina de 

apă, create din material reciclate) 

O5 - Investigarea experimentală de la mici invenții la instalații care ar putea servi ca 

generatoare regenerabile. 

 

 
B. Metodele de cercetare ale proiectului: 

 

a) euristice – căutarea mai multor informații legate de sursele alternative; 
 

b) analiza și sinteza – comparația surselor neregenerabile cu cele regenerabile, avantajul și 

dezavantajul fiecărui tip de surse; 
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c) metaeuristice – căutarea informațiilor despre sursele alternative și a noilor idei de 

construcție a miniturbinelor; 

d) criticii – argumentarea noilor idei despre construcția miniturbinelor; 
 

e) transferului de concepte – idei ale construcției miniturbinelor din materiale reciclate; 
 

f) demostrația, experimental – dovada experimentală de obținere a energiei electrice din 

energie mecanică; 

g) raționamentul, concluzia – care rezultă din dovada experimentală. 
 

3. a) Transformarea energiei vântului în energie electrică 
 

Energia înseamnă pentru omenire ceea ce înseamnă 

sângele pentru corpul omenesc. O primă resursă energetică 

este cea eoliană, adică folosirea vântului. Vântul este 

rezultatul activitații energetice a Soarelui și se formează 

datorită încălzirii neuniforme a suprafeței Pământului. 

Mișcarea maselor de aer se formează datorită temperaturilor 

diferite a două puncte de pe globul pământesc, având 

direcția de la punctul cald la punctul rece. Generatorul eolian asigură producerea energiei 

electrice - Transformă energia mecanică de mișcare a axului orizontal de întrare a vântului în 

energe electrică. 

Am creat și noi o miniturbină eoliană din materiale reciclate, cu axă verticală și majoritatea 

materialelor sunt luate de la un printer defectat, niște discuri vechi, 2 magneți, 2 electromagneți, 

clei și niște seringi, tăiate în jumătate, de un volum mai mare. 

Dovezi ale aplicației vântului sunt Turbinele Maglev, folosesc o 

tehnologie inventată de savantul Nicholas Tesla și perfecționată de 

cercetătorii americani, presupunând utilizarea magneților 

permanenți pentru rotirea paleților morii de vânt. Americanii au 

precizat că, în principiu, este vorba de un sistem similar 

funcționării celebrelor trenuri Maglev care merg pe pernă 

magnetică. Un MW instalat al turbinelor Maglev va costa aproximativ la fel ca un MW al unei 

eoliene clasice – 1,7 milioane de euro. Principiul după care se ghidează centrala este levitația 

magnetică care face ca paleții agregatului eolian să plutească în aer, fără rulmenți. Turbinele 

funcționează datorită fluxului magnetic permanent. 
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O altă dovadă - Doi inventatori germani au 

călătorit 5.000 de km de-a lungul Australiei, 

într-o mașină-prototip ce se încarcă cu 

ajutorul vântului. Cei doi inventatori spun că 

mașina lor este primul autovehicul autonom 

pe bază de vânt. Mașina funcționează cu 

baterii de litiu-ion ce se încarcă cu ajutorul 

unei turbine mobile, folosite noaptea și se 

numește -Wind Explorer. Ea cântărește 200 de kg și poate atinge viteze de 88.5 km/h. Richard 

Jenkins, un inginer britanic, a stabilit un nou record mondial pentru mașini eoliene care se 

deplasează pe pământ: (202,9km/h) ,numită Greenbird. Jenkins a spus că i-au trebuit zece de 

ani să construiască mașina. Vehiculul cântărește 600 kg. Fostul record aparținea lui Bob 

Schumacher cu 180km/h, în 1999, cu mașina- Iron Duck. 

O altă dovadă sunt copacii eolieni - După trei 

ani de cercetare şi proiectare, o echipă de 

ingineri francezi îşi prezintă invenţia menită să 

ajute la folosirea vântului din zonele urbane, 

prin transformarea lui în energie: copacul eolian, 

înalt de aproape opt metri, cu ramuri şi “frunze” 

care poate produce curent electric folosind 

curenții de aer. Prototipul este expus, 

în prezent, în Pleumeur-Bodou, în nord-vestul Franţei. 

 
Cu 72 de frunze artificiale care functionează ca niste microturbine ce se învârt pe o axă 

verticală, Arborele Eolian este proiectat pentru a valorifica vânturile mai blânde. Dezvoltatorii 

spun că inventia functionează și la vânturi foarte mici, chiar doi metri pe secundă, fapt ce face 

turbina utilă mai mult de 280 de zile pe an. Producția sa este calculată la o putere de 3.1 kW. El 

poate transforma în electricitate curenți de aer de doar 4,5 m/oră. Costul copacului, se ridică la 

circa 30.000 de euro. 

b) Transformarea energiei mecanice în energie electrică 

 
Activând la ora opțională: surse de energie regenerabilă am hotărât și eu să creez un 

minigenerator de curent electric (din materialele reciclate) și eu sper, că mi-a reușit. După 
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părerea mea, cea mai simplă metodă de obținere a energiei electrice este pe baza energiei 

mecanice. 

Materialele necesare pentru realizarea lui: am luat dinama - de la bicicleta mea defectată, 

menghina de jos - de la o mașină de tocat carne, mânerul și 

roata - de la mașina de cusut, roata de sus - de la o 

motocicletă, cureaua de- asupra roții- de la combain, iar 

suportul-sunt niște plăcuțe de metal, sudate de tăticul. Am 

 
construit din materiale reciclate acest 

generator de tensiune joasă de inducție 

electromagnetică. Acest generator 

este pus în mișcare atât de mâni, cât și 

de picioare (instalându-l la  o  mașină  

de  cusut  de  picior sau 

pedalând  la  o  bicicletă).  În  toate  aceste  cazuri  energia 

mecanică se transformă în energie electrică. Cu așa un generator putem să alimentăm o lampă 

mică de masă, cu câteva becuri, legate în paralel, cu care să ne orientăm în cameră. 

 

 

c) Energia mecanică a apelor și transformarea ei în energie electrică 

 
Fluxurile, curenții de apă și valurile produc energie mecanică. Aceasta energie prin 

intermediul diverselor tehnologii poate fi transformată în energie electrică. Se știe că fluxurile 

și refluxurile oceanelor apar datorită influenței Lunii asupra Pământului. Cu cât fluxurile sunt 

mai înalte, cu atât mai multă energie se poate produce. Conversia energiei hidraulice în energie 

electrică nu este poluantă, presupune cheltuieli mici de întreținere și constituie o soluție de lungă 

durată. Creează însă probleme de ordin ecologic. Am încercat să construim și noi o miniturbină 

de apă din materiale reciclate. 

4. Concluzii și propuneri 

 
Am ales această temă, deoarece întâlnindu-ne cu noțiunile de energie mecanică ne-a  apărut 

ideia de a improviza un generator de curent electric de tensiune joasă și a unor miniturbine de 

apă și de vânt. Importanța realizării acestei cercetări e consemnată de faptul că sursele de 

energie neregenerabilă sunt pe cale de dispariție și noi - omenirea, este necesar să 
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căutăm diferite metode de a obține energie electrică. În prezent ne aflăm în „criză energetică”și 

se consideră, că cea mai bună soluție sunt sursele de energie regenerabilă. Am pornit de la 

motto-ul, cules din popor: „Nu spuneți niciodată „nu se poate”, vă propun - să încercați”. 

Lucrând asupra acestui proiect, am constatat că pentru a salva planeta Pământ este necesar 

să economisim energia și să găsim metode diverse de obținere a resurselor regenerabile. Am 

ales această temă de cercetare, deoarece toate resursele naturale sunt în stare de epuizare, însăși 

denumirea proiectului nostru ne demonstrează că orice tip de surse regenerabile va salva planeta 

Pământ. Din punct de vedere ecologic, ideile construcției acestor generatoare sunt ecologice și 

cu un avantaj înalt. Ele nu poluiază atmosfera și sunt ieftine. 

Sperăm că această invenție va fi ca un reper pentru turbinele eoliane mari, cele mecanice, 

hidraulice, iar pentru a folosi eficient și sigur energia, oamenii vor căuta noi metode, vor inventa 

diferite surse regenerabile de energie. Totul depinde de rațiunea și gândirea omului. 
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6. Anexe 
 

 
 

 

 

 
Fig 1-2:  Generator de inducție electromagnetică, Fig. 3-4: Miniturbina eolianîă, creată din 

creat din materiale reciclate  materiale reciclate 

 

Fig.5: Turbina în funcțiune 
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Fig. 6,7,8: Miniturbina hidraulică, creată din materiale reciclate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

43 

 

 

O NATURĂ CURATĂ PENTRU UN VIITOR SIGUR 
 

 

 

 
Prof. CIBU Maria, Școala Gimnazială 

Petrești, Județul ALBA 

 

 

 
Educația ecologică, ,,componentă a noilor educații își propune să-l conducă pe elev spre 

formarea unui punct de vedere obiectiv asupra realității, să-l incite la participare activă, să 

devină conștient de viitor, de faptul că viața generațiilor ce vor veni, calitatea ei, depinde într-o 

mare măsură și de acțiunile sale. Astăzi, copiii sunt martorii tuturor transformărilor din viața 

socială, economică și din lumea înconjurătoare. De aceea ei manifestă o sporită curiozitate față 

de tot ce se întâmplă în apropiere, intră în relații din ce în ce mai complexe cu mediul în care 

trăiesc, dezvoltându-se sub influența lui directă. Școala îi antrenează pe elevi în acțiuni sociale 

utile, le dezvoltă atitudini civice de ocrotire și conservare a mediului ambiant. Cadrele didactice 

trebuie să trezească conștiința ecologică a elevilor de azi, de care va depinde eloluția vieții 

viitoare. 

Educația pentru dezvoltarea durabilă presupune formarea de mentalități vitale pentru 

dăinuirea omenirii. Școala are menirea să ajute elevii să selecteze informațiile, să le transforme 

în cunoștințe, atitudini, priceperi și deprinderi, ce vor putea să le utilizeze efectiv în viața reală, 

pentru ca societatea în care trăiesc să prospere. 

Omul reprezintă o parte inseparabilă a naturii și, împreună cu factorii de mediu, 

formează un tot unitar, un adevărat sistem aflat în echilibru. Acest echilibru devine însă din ce 

în ce mai fragil, pentru că lumea modernă tindă să rupă armonia din natură. 

Explozia demografică din secolul al XX-lea a accentuat impactul omului asupra naturii: 

a adăugat peisajului natural priveliști noi, transformând mlaștini și pământuri înțelenite în văi 

roditoare, ținuturi aride în oaze de verdeață, a creat noi soiuri de plante de cultură și a domesticit 

animale sălbatice. Până aici, echilibrul natural nu a avut de suferit decât, poate, pe arii foarte 

restrânse, care nu puteau afecta ansamblul. 

Cotitura a intervenit o dată cu revoluția industrială și, mai cu seamă, cu noua revoluție 

tehnico-științifică care a dus la modificarea condițiilor de viață ale plantelor și animalelor din 

mediul natural, la dispariția unor specii, la poluarea solului, apei și aerului. Efectele 

dezvoltării economice sunt resimțite până și pe întinderile, până ieri imaculate ale Antarcticii. 
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S-a calculat că, în timp de un deceniu, devierile civilizației au provocat mediului natural pagube 

mai mari decât într-un mileniu. 

Multă vreme, oamenii au considerat că aerul pe care îl respirăm, apa pe care o folosim, 

solul pe care îl cultivăm și diversele specii de plante și animale sunt un dar gratuit al naturii. S-

a presupus că toate acestea sunt rezerve nelimitate. ,,Asemenea unui organism inferior, nici cea 

mai orgolioasă societate nu este decât un parazit al mediului său, numai că ea este un parazit 

inteligent ce-și diversifică procedeele (Bertrand de Juvenal). 

Prezența omului pe Terra a însemnat și modificarea progresivă a aspectului ei direct 

sau indirect, imediat sau în timp, prin activizarea agenților fizici, chimici, biologici și sociali. 

Unele modificări sunt benefice, altele potrivnice. Ultimele sunt consecința neanticipării 

efectelor ecologice negative în urma acțiunii asupra naturii. Omul este răspunzător de 

modificarea unor imense ținuturi terestre. 

Mediul înconjurator ne asigură condițiile necesare vieții, însă depinde de noi dacă dorim 

să folosim aceste elemente esențiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieții 

noastre. Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece și se pare că populația nu acordă interes 

acestui proces nociv. Convingerea că aceasta problemă este doar a specialitilor și a forurilor 

internaționale, este tot atât de eronată, pe ct este și de gravă. Ocrotirea planetei este o problemă 

mondială și, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-și asume această responsabilitate. 

Trecerea ecologiei de la stadiul de simplă disciplină știintifică la cea de problema a 

conștiinței comune, națională și internațională, reprezintă o realitate trista în zilele noastre, când 

distrugerea echilibrului natural al întregii planete este iminentă. Lupta împotriva poluării 

întregii planete solicită colaborare și cooperare internațională și de aceea depinde de noi dacă 

vom trăi într-un mediu curat, sănătos și nepoluat. Stă în puterea omului să ia măsuri eficiente și 

să găsească soluții pentru a opri continuarea și agravarea acestui proces dăunător. 

Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane şi reprezintă 

rezultatul interferenţelor unor elemente naturale – sol, aer, apă, climă, biosferă – cu elemente 

create prin activitatea umană. Toate acestea interacţionează şi influenţează condiţiile 

existenţiale şi posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii. 

Orice activitate umană şi implicit existenţa individului este de neconceput în afara 

mediului. De aceea, calitatea în ansamblu a acestuia, precum şi a fiecărei componente a sa în 

parte, îşi pun amprenta asupra nivelului existenţei şi evoluţiei indivizilor. 
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Ansamblul de relaţii şi raporturi de schimburi ce se stabilesc între om şi natură, precum 

şi interdependenţa lor influențează echilibrul ecologic, determină condiţiile de viaţă şi implicit 

condiţiile de muncă pentru om, precum şi perspectivele dezvoltării societaţii în ansamblu. 

Aceste raporturi vizează atât conţinutul activităţii cât şi crearea condiţiilor de existenţă umană. 

În concluzie, se poate afirma că mediul trebuie adaptat şi organizat pentru a răspunde nevoilor 

indivizilor, ceea ce presupune preluarea din natură a unor resurse şi prelucrarea lor pentru a 

deservi populaţia (pentru a satisface doleanţele acestora). Această dependenţă cunoaşte un mare 

grad de reciprocitate, datorită faptului că nevoile umane se adaptează într-o măsură mai mare 

sau mai mică mediului. 

Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui – ca necesitate 

supravieţuirii şi progresului – reprezintă o problema de interes major şi certă actualitate pentru 

evoluţia socială. În acest sens, se impune păstrarea calităţii mediului, diminuarea efectelor 

negative ale activităţii umane cu implicaţii asupra acestuia. 

Poluarea şi diminuarea drastică a depozitelor de materii regenerabile în cantităţi şi ritmuri 

ce depăşesc posibilităţile de refacere a acestora pe cale naturală au produs dezechilibre serioase 

ecosistemului planetar. Pentru protejarea mediului, în primul rând trebuie identificate zonele 

afectate, evaluat gradul de deteriorare şi stabilite cauzele care au produs dezechilibrele 

respective. În ceea ce privesc modalităţile de protejare trebuie soluţionate trei categorii de 

probleme: 

- crearea unui sistem legislativ şi instituţional adecvat şi eficient care să garanteze 

respectarea legilor în vigoare; 

- evaluarea costurilor acţiunilor de protejare a mediului şi identificarea surselor de 

suportare a acestora; 

- elaborarea unor programe pe termen lung corelate pe plan naţional şi internaţional 

referitor la protejarea mediului. 

Pentru elaborarea unor programe pentru protejarea mediului, trebuie identificaţi toţi 

factorii de mediu şi zonele în care pot apărea probleme de poluare a acestora. Un astfel de 

program presupune identificarea zonelor, evaluarea costurilor necesare şi stabilirea 

responsabilităţilor pentru derularea proiectelor. 

Presiunea activităţii omului asupra mediului natural creşte foarte rapid. De asemenea, se 

accelerează dezvoltarea industrială, schimburile, circulaţia mărfurilor, spaţiul ocupat, parcurs 

şi utilizat pentru activităţile umane este din ce în ce mai vast. Această evoluţie îşi pune amprenta 

în mod nefavorabil asupra mediului şi a componentelor sale. 
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Putem salva Pământul prin nişte gesturi simple şi putem să devenim toţi gardienii 

planetei, modificându–ne comportamentul şi atitudinea faţă de mediu, informându–ne şi 

împărtăşind cu alţii ceea ce am învăţat şi modalităţile prin care şi ei pot deveni într–o bună zi 

gardieni ai Terrei. 

Astăzi ne bucurăm când în jurul nostru observăm copii, care prin gesturi mici, dovedesc 

că sunt eco-cetăţeni, mai buni decât adulţii, demonstrând că educaţia ecologică realizată în 

şcoală nu este în zadar.Din când în când, abordarea acestei teme în lecţii desfăşurate în natură 

face viaţa de şcolar mai frumoasă, scoate elevul într-un cadru natural larg deschis, înlăturând 

monotonia lecţiilor din spaţiul închis şi restrâns al clasei. Participarea elevilor la activităţi în aer 

liber îi stimulează şi le dă un imbold în munca de la clasă. Cea mai mare bogăţie a oamenilor 

este formată din: apă limpede, aer curat, pământ brun, plante şi animale sănătoase. Toate acestea 

contribuie la o viaţă sănătoasă şi armonioasă 5 pentru oameni. 

Educația în problema mediului este procesul prin care se recunosc valorile și se clarifică 

ideile necesare competenței și atitudinii potrivite pentru a înțelege și aprecia relațiile existente 

dintre om și natură. Procesul educațional are drept sarcină să sublinieze faptul că, în contextul 

actual, nu este vorba despre a conserva natura în dauna omului, ci de a asigura, în primul rând, 

bunăstarea omenirii. În această privință, cunoștințele ecologice constituie un element din ce în 

ce mai important în explicarea politicii de protecție a mediului înconjurător. Această situație 

are asupra educației în materie de mediu rezonanțe, care duc la cunoașterea gravității pericolelor 

existente, la înțelegerea locului omului în biosferă și la datoriile ce decurg din aceasta. Este 

momentul în care distrugerea și dezordinea trebuie să cedeze locul gospodăririi raționale. 

Problema mediului înconjurător este una globală și trebuie monitorizată nu numai de către 

agențiile de monitorizare a calității mediului, ci și de oamenii de rând care nu au neapărat 

cunoștințe de specialitate în domeniu.Astăzi, școala formează mici ecologiști care în viitorul 

apropiat vor fi implicați în acțiuni ecologice majore, vor veghea la sănătatea mediului și nu vor 

uita că de om depinde viața pe Terra. Dacă ”totul a ieșit bun din mâinile naturii pentru a 

degenera în mâinile omului”( J.J. Rousseau) a sosit momentul să ne intensificăm eforturile, 

copii și adulțí laolaltă, pentru a lupta să avem o Planetă Albastră curată și pură! 
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PROTEJAREA MEDIULUI PRIN RECICLAREA DEȘEURILOR 
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Deșeul este parte dintr- o materie primă sau dintr-un material care rămâne în urma 

procesului tehnologic și nu mai poate fi utilizat direct pentru realizarea produsului. Deșeul poate 

să fie o substanță, un material, un obiect, resturi din activități economice, menajere sau de 

consum. 

Principalele tipuri de deșeuri se pot clasifica după domeniu astfel: 

1. deșeuri menajere: provin din activitățile casnice și de consum; 

2. deșeuri de producție: rezultate în urma unor procese tehnologice; 

3. deșeuri animaliere: cele care se formează la creșterea și îngrijirea animalelor; 

4. deșeuri de construcție: cele formate la întreprinderile și organizațiile care utilizează 

materiale de construcții; 

5. deșeuri periculoase: sunt periculoase pentru sănătatea populației și mediul 

înconjurător. Ex: deșeuri inflamabile, explozive, corozive, infecțioase. 

6. deșeuri toxice: aparatele electrice și electronice. 

Principalele forme de impact și risc al depozitelor de deșeuri orășenești și industriale sunt: 

• poluarea aerului; 

• poluarea apelor de suprafață; 

• modificarea fertilității solului; 

• modificări de peisaj și disconfort vizual. 
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Reciclarea reprezintă introducerea unor deșeuri într-un proces tehnologic pentru 

valorificarea lor în scopuri ecologice. Prin intermediul reciclării se reduce consumul de materie 

primă nouă, consumul de energie și nivelul de contaminare al mediului natural. 
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Principalele materiale care pot fi reciclate sunt: 

1. Metalele: https://www.youtube.com/watch?v=2Fou9c3ZB-w 

- metalele pot fi reciclate în proporție de 90-95% dacă sunt colectate selective; 

- metalele se reciclează prin topire la 1400şC, reducând cu 70% consumul de energie 

față de producerea unui element nou; 

- aluminiul poate fi reciclat la nesfârșit; 

- oțelul și tabla de la conservă se reciclează ușor. 

2. Hârtia și cartonul: https://www.youtube.com/watch?v=9HH5FlIGOXE 

- Se poate recicla aproape orice fel de hârtie și carton. Tehnologia de reciclare poate 

elimina cernelurile, agrafele, capsele, cleiul însă nu și uleiul (nu se pot recicla hârtiile 

și cartoanele pătate de ulei sau de măncare, hârtiile cerate, plastifiate sau acoperite cu 

folie de plastic, șervețelele sau produsele sanitare de hârtie folosite). 

- cutiile de lapte si de suc se reciclează separate; 

- 1 tonă de hârtie reciclată salvează de la tăiere 17 copaci și reprezintă energie suficientă 

pentru o gospodărie timp de 5 luni; 

- pentru 1 tonă de hârtie reciclată se economisesc 26 de tone de apă și 1,8 tone de 

combustibil; 

- cartonul poate fi reciclat de mai multe ori, dar nu la infinit. 

3. Sticla: https://www.youtube.com/watch?v=IERzI9KxihU&feature=emb_logo 

- sticla poate fi reciclată prin topire (1500 şC) la infinit, fără a-și pierde proprietățile; 

- costurile de reciclare sunt mai mici decât cele de producție a sticlei din materii prime, 

economisind astfel energie; 

-  sticlă colorată este greu de reciclat din cauză că nu se pot îndepărta culorile care sunt 

date de cupru, cadmiu, cobalt, crom, mangan. Deci din sticla colorată nu se poate 

produce decât sticlă de aceeași culoare; 

- sticla incoloră este mai valoroasă, căci poate fi refolosită în mai multe scopuri; 

- sticla termorezistentă (vasele de Jena), nu se reciclează cu sticla obișnuită, deoarece 

afectează procesul de topire; 

- sticla trebuie reciclată în funcție de culoarea acestuia. 

4. Produse IT și electronice: 

https://www.youtube.com/watch?v=YYrBfqlCr0&feature=emb_logo 

http://www.youtube.com/watch?v=2Fou9c3ZB-w
http://www.youtube.com/watch?v=2Fou9c3ZB-w
http://www.youtube.com/watch?v=9HH5FlIGOXE
http://www.youtube.com/watch?v=9HH5FlIGOXE
http://www.youtube.com/watch?v=IERzI9KxihU&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=IERzI9KxihU&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=YYrBfqlCr0&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=YYrBfqlCr0&feature=emb_logo
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- deșeurile electrice, electronice și electrocasnice DEEE sunt fabricate dintr-o gamă largă 

de materiale, metale grele toxice, materiale plastice mixte, circuite integrate metalice; 

- aceste produse includ compuși halogenați, PVC în cabluri, litiu în baterie, cadmium în 

cartușele de toner, seleniu în xeroxuri; 

- frigiderele conțin freon, bateriile conțin acid, mangan și zinc, ceasul deșteptător mercur, 

telefoanele celulare și calculatoarele metale grele și metale rare; 

- un tub catodic al unui televizor poluează 50 m2 de sol timp de 30 de ani; 

- România are obligația de a colecta și de a recicla anual 4 kg de DEEE/ locuitor. 

5. Becuri: 

- becurile incandescente și cele economice nu sunt biodegradabile; 

- becurile normale conțin wolfram; 

- becurile economice conțin o cantitate mică de mercur, care este toxic atât pentru mediu 

cât și pentru om. 

6. Articole de îmbrăcăminte 

Majoritatea articolelor de îmbrăcăminte pot fi reciclate, indiferent de calitate și gradul de 

uzură. 

Principalele metode de reciclare sunt: 

1. prin donare directă persoanelor, asociațiilor de caritate sau prin programe de buy-back; 

2. prin restilizarea hainelor (mici modificări, schimbarea hainelor între prieteni); 

3. prin destrămarea materialelor în fibre textile. 

Prin reutilizare: - se face economie la materiile prime (bumbac, lâna, fibre sintetice); 

- se reduce consumul de energie; 

- se reduce poluarea provocată de fabricare (vopsirea, spălarea și 

curațarea). 
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Avantajele reciclării: 

• Domeniul reciclării creează noi locuri de muncă (în organizațiile de caritate, în magazine și 

în întreprinderi); 

• hainele din bumbac neutilizabile sunt mărunțite în fibre și se fac produse noi: covoare, 

izolații sau umplutură pentru scaune; 

• reciclarea hainelor reduce cantitatea de pesticide (utilizată în cultivarea bumbacului), reduce 

cantitatea de petrol (fiind materia primă a textilelor sintetice), reduce cantitatea de apă 

(necesară pentru vopsirea țesăturilor), 

• se reduce gradul de poluare al apei (apa de ploaie se scurge prin deșeuri și preia produsele 

chimice din haine - vopsele și înălbitori- apoi se infiltrează în sol. Această apă poate fi de 

200 de ori mai toxică decât apa din canalizare. 

Curiozități: 

❖ 70 % din populația lumii folosește haine la mâna a doua; 

❖ textilele nu se degradează ușor în gropiile de gunoi din cauza lipsei luminii soarelui și 

oxigenului, iar incinerarea contribuie la poluarea aerului (fibrele sintetice nu se 

descompun, iar hainele din lână produc metan); 

❖ 24 % din pesticidele utilizate în lume sunt folosite în producția de bumbac; 

❖ este nevoie de 800 de litri de apă pentru a produce un singur tricou; 

❖ producția unei tone de haine consumă de 10 ori mai multă energie decât producerea unei 

tone de oțel sau de sticlă; 

❖ pentru fiecare tonă de haine refolosite, emisiile nocive de dioxid de carbon sunt reduse 

cu 3,6 tone. 

Problema deșeurilor și a felului în care irosim resurse valoroase este o temă de actualitate. 

Dacă vrem ca pe planetă, să avem suficiente resurse naturale și pentru viitor, va trebui să 

abandonăm sistemul prin care extragem-producem-consumăm-aruncăm și să copiem natura 

care nu aruncă nimic, ci descompune, transformă și crează noi resurse. Lucrurile se schimbă 

doar dacă noi schimbăm ceea ce facem! 

Mulțumiri tuturor și spor la RRReciclare! 
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2. https://www.youtube.com/watch?v=AjHVMhAOZa4&feature=emb_rel_end - obținere 

blugi 

3. https://www.youtube.com/watch?v=CKbxSRjldpw&t=498s - proces sortare 

4. https://www.youtube.com/watch?v=wPncAdO7lN0 – sortare, ambalare, reutilizare 

5. https://www.youtube.com/watch?v=c9QrjhPako8 -Aparat de reciclat sticle, aluminiu și 

plastic 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Vocația noastră este de a conserva mediul înconjurător ca administratori și nu ca 
proprietari ai creației.” 

 
(Patriarhul Daniel) 

http://www.youtube.com/watch?v=AjHVMhAOZa4&feature=emb_rel_end
http://www.youtube.com/watch?v=AjHVMhAOZa4&feature=emb_rel_end
http://www.youtube.com/watch?v=CKbxSRjldpw&t=498s
http://www.youtube.com/watch?v=CKbxSRjldpw&t=498s
http://www.youtube.com/watch?v=wPncAdO7lN0
http://www.youtube.com/watch?v=wPncAdO7lN0
http://www.youtube.com/watch?v=c9QrjhPako8
http://www.youtube.com/watch?v=c9QrjhPako8
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Cercul de Turism-Clubul Copiilor Sângeorz Băi, 

Județul BISTRIȚA 

 

 

 
De multe ori vorbim despre schimbare, însă mereu găsim o scuză. 

Ar trebui să ne oprim puțin. Să  realizăm  că  multe gesturi mici au, de fapt, un impact mare.  E 

momentul să facem ceva, împreună. Și fiecare dintre noi. Să ajutăm Pămntul într-un mod 

responsabil, pentru un viitor verde și sigur. Cu fiecare alegere mică, avem grijă de casa noastră 

mai mare. 

Trebuie să acordăm o atenție mai mare tipului de energie pe care o folosim pentru a avea un 

mediu mai curat. Dar ne îmbunătățește calitatea vieții și ne oferă  fiecăruia dintre noi  beneficii 

vizibile chiar de la început. 

Ce putem face noi? 

Ne am gândit că poate dăm oamenilor sugestii în ideea de a salva Pământul! 

- Dragi adulți! Faceți alegeri inteligente! 

Dacă tocmai doriți să construiți o casa, optati pentru o casa verde care să elimine facturile mari 

lunare și să vă ajute să economisiți pe termen lung. O casă verde aduce avantaje. Scade 

consumul de energie. Scade valoarea facturilor la utilități. Putem contribui prin alegeri 

inteligente. Putem și, trebuie să facem multe pentru a reduce consumul de energie și pentru a 

proteja clima. Acest lucru presupune găsirea soluțiilor care să contribuie la reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de sera. 

România are o poziție geografică ce avantajează producția de energie din panouri 

fotovoltaice. Panourile fotovoltaice pot fi utilizate în cadrul sistemelor cu baterii care 

acumulează și distribuie   energie   electrică;   chiar  și  atunci   când soarele   nu  mai   este  pe 

cer. Prin construirea acestei machete sperăm  că vă orientăm  spre idei  noi  şi eficiente, apte să 

contribuie la rezolvarea unor probleme ale orașului nostru, indiferent dacă sunt  dificile sau 

simple. 

- Dar oare, noi, copiii ce putem face pentru a ajuta Pământul? Spune-ți părerea! Ce-ar fi să te 

implici și tu? 

Separăm deşeurile! 
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Cumpărăm cât mai puţine pungi din plastic! 

Utilizăm gunoiul ca îngrăşământ! 

Nu aruncăm gunoiul pe stradă! 

Apa trebuie economisită şi păstrată limpede. 

Nu aruncăm lichidele periculoase oriunde! 

Stingem lumina şi reducem încălzirea! 

- Draga mea educație, care ne dai frumusețe minților noastre și, care mă ajuți să înțeleg 

problemele actuale ale Pămțntului! Iartă-mă că uneori greșesc, nu mă pot stăpânii și încep să 

fac mizerie afară. Am nevoie să îmi consum energia, dar nu știu cum. Iartă-mă că uneori vorbesc 

prea tare, sau că arunc o sticla de Coca-Cola pe jos. Te cred că nu îți place. Nici mie nu îmi 

place, doar că uneori sunt atât de entuziasmat căci nici nu gândesc. Aș vrea  să te ajut mai des, 

cu ce pot și eu. Când îmi ceri să te ajut mă simt important.  Ajuta-mă să ofer colegilor, 

prietenilor, părinților, comunității locale acțiuni/fapte/idei prin care să rezolvăm problemele pe 

care le are Pământul.  Nu în ultimul rând,   ne-am   dori să îi facem pe  ceilalți  să conștientizeze 

că doar o  dezvoltare durabilă aduce  bunăstare fără, însă, a   pune în pericol resursele 

generațiilor viitoare. Ajută ne să identificăm dezechilibrele în teritoriu și să stopăm factorii 

răspunzători de aceste dezechilibre. Emisiile de  gaze cu  efect de seră, pierderea biodiversității 

și exploatarea necontrolată a resurselor Pământului sunt doar câteva dintre problemele cu care 

se confruntă Planeta. Starea și calitatea naturii reprezintă coordonatele esențiale pentru buna 

desfășurare a activităților. Toate acestea acumulate și diversificate în timp si-au pus amprenta 

asupra naturii și au avut ca efect ruperea echilibrului ecologic. S-a îmbolnăvit Pământul! Ne 

pasă? Ce facem? Cu ce începem? Prin acțiunile individuale ajutăm Pământul. 

Ce putem face acasă? 

1. Dezghețăm frigiderul și congelatorul! Un strat de 4 mm de chiciură dublează consumul de 

electricitate. 

2. Nu ezităm să diluăm cu un pic de apă produsele menajere (șampon, detergent de vase, 

săpun)! Vom utiliza mai puțin și vor fi la fel de eficiente! 

3. Evităm scurgerile de apa! Un robinet care picură înseamnă aproximativ 12 litri de apă ri- 

sipite pe zi. 

4. Spalăm  la o  temperatura  joasă  atunci când folosim mașina de spălat! 80% din 

electricitatea   utilizată servește la încălzirea apei. 

5. Gătim cu ajutorul gazului natural! Este mult mai econom decât plăcile electrice. 
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6. Când gătim, punem un capac peste oala  pentru a  fierbe apa!  Timpul fierberii se  scurtează 

și facem economie de energie. 

7. Inchidem complet aparatele electrice de la butonul de punere sub tensiune! Dacă le închidem 

pur și simplu, vom consuma 10 % din electricitate în plus. 

8. Nu uităm să închidem lumina, închinznd inclusiv orice piesa luminată! 3 piese luminate 

inutil în fiecare seara consuma tot atâta electricitate ca un frigider. 

9. Ferestrele cu geamuri duble economisesc 10% din energie. În lipsa acestora, putem să 

punem draperii în fața ferestrelor pentru a câștiga câteva grade. 10.  Câteva  panouri solare  pot 

acoperi 50 % din nevoile de apă caldă și de încălzire dintr-o casă. 

11.Construim case ecologice. Când vorbim de o casă ecologică totul se raportează la eficiența: 

eficiența energetica, în folosirea materialelor, în folosirea apei, operarea și intreținerea 

construcției, sănătatea și siguranța locuitorilor. 

O casă se poate numi verde sau ecologică atunci când produce mai multă energie decât 

consumă. Bineînțeles, energia produsă provine din surse regenerabile. Acest lucru se realizează 

utilizând o serie  de tehnologii și tehnici  de  constructive, precum panouri  solare,  o izolație 

eficientă energetic. O locuință este considerată verde sau ecologică atunci când aproape nu are 

niciun cost lunar pentru întreținere Avantaje: Principalul avantaj al unei case verzi sunt costurile 

reduse cu energia. Așadar, dacă pentru încălzire, pe timp de iarnă, o casă normală are o factură 

la întreținere de câteva mii de lei, o casă  ecologică are costuri spre  zero. În plus, materialele 

utilizate la construcția casei, care ar trebuie să fie toxice pentru mediul înconjurător, au o durată 

de viață mai ridicată decât materialele  convenționale.  Astfel, un alt avantaj provine din faptul 

că locuința nu va necesita lucrări de întreținere o perioadă  mai  îndelungată  de   timp. 

Avantajele unei case verzi:  – costurile cu utilitățile  sunt reduse; – protejează mediul 

înconjurător; – economisește resurse energetice; – ajută la reducerea poluării; – durata de viață  

a  locuinței este mai mare. Case ecologice/verzi sunt case prietenoase cu mediul. Case ecologice 

pot fi: din lemn, din paie, din panouri fibrolemnoase, din lut ars. 
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VERDELE PLANETEI - ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI MOD DE VIAŢĂ 

 
 

Prof. BULGARU Doinița 

Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iași 

Județul IAȘI 

 
 

Motto: ”Am primit lumea ca o moştenire pe care nu-i îngăduit nimănui să o deterioreze, ci pe 

care fiecare generaţie este obligată să o lase mai curată”. (J. Joubert) 
 

 

Leonardo Da Vinci, Tesla, Einstein, Newton sunt doar câţiva dintre cei care au 

demonstrat prin realizările lor că natura reprezintă un mecanism perfect. Oamenii nu au trebuit 

decât să privească cu atenţie în jurul lor pentru a „fura” ideile şi a le transpune în teorii şi 

maşinării care le-au îmbunătăţit viaţa. Se spune că Isaac Newton a descoperit teoria 

gravitaţională, în timp ce contempla natura sub un măr; Otto Lilienthal şi Fraţii Wright au 

observat zborul păsărilor mari si au încercat să aplice aparatelor de zbor principiile care permit 

păsărilor să planeze; paraşuta a fost inspirată de zborul seminţei de păpădie, labele de pisică au 

reprezentat sursă de inspiraţie pentru realizarea pneurilor pentru autovehicule; 
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cercetarea frunzei de lotus a permis realizarea unor suprafeţe care nu pot fi udate sau au 

proprietăţi de autocurăţare 

De-a lungul evoluţiei sale, omul a avut nevoie să creadă în ceva, a avut nevoie de hrană 

pentru suflet. De aceea popoare ale lumii vor face din elementele mediul înconjurător obiecte 

ale veneraţiei lor. Oamenii au divinizat puterea regeneratoare a naturii practicând cultul 

fertilităţii şi fecundităţii, s-au închinat astrelor cereşti, au venerat animale precum vaca, broasca 

ţestoasă, calul, bufniţa, şarpele. De exemplu, lăcustele sunt în religia islamică printre primele 

vietăţi create de Allah din lutul în care a fost modelat şi Adam. Se spune că pe aripile lor stă 

scris cu litere vechi arabe „Dumnezeu este unul”. 

Natura oferă hrană, adăpost, încântă simţurile celor care au timp să o privească, să o 

asculte. Natura este casa noastră şi trebuie să învăţăm să o preţuim înainte de a fi prea târziu. 

Din păcate, omul, prin activităţile sale distruge într-un ritm din ce în ce mai alert „darul” pe 

care Dumnezeu i l-a făcut. Observăm în jurul nostru că pădurile dispar, specii de animale sunt 

vânate, sacrificate pentru interese meschine, pentru distracţie. Apa, solul, aerul sunt poluate zi 

de zi prin deşeurile pe care le aruncăm, din cauza maşinilor pe care le conducem din comoditate 

sau pentru că suntem prea grăbiţi pentru a apela la mijloace alternative: biciclete, role, 

transportul în comun. 

Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru ar trebui să constituie un semnal de alarmă: 

Planeta Albastră este în pericol! Începând cu secolul al XX-lea s-a constatat faptul că 

temperatura este în continuă creştere. Potrivit statisticilor, în Europa, numărul dezastrelor 

naturale care au legătură cu schimbările climatice, s-a dublat. Calotele polare şi gheţarii se 

topesc, iar acest lucru pune în pericol existenţa a numeroase aşezări aflate în zonele de coastă. 

În acest sens, unele ţări încearcă să găsească soluţii: într-o staţiune montană din Elveţia, 

administraţia locală a ales să acopere gheţarii cu o pătură gigantică. Oamenii de ştiinţă şi mass-

media avertizează asupra unui fenomen care ar putea distruge definitiv una din  minunile 

naturale înscrise în patrimoniul umanităţii: Marea Barieră de Corali. Cercetările întreprinse au 

evidenţiat faptul că încălzirea apelor Oceanului Pacific ca urmare a fenomenului El Nino 

determină o albire a recifelor de corali. 

Nu există ţară care să nu aibă măcar o sursă de poluare; gradul de civilizaţie umană 

apreciindu-se acum în funcţie de eforturile care se depun pentru a reface şi a proteja mediul 

înconjurător. Poluarea a fost corelată cu fenomene de tipul efectului de seră, dispariţiei speciilor 

de plante şi animale, rarefierii stratului de ozon, extinderii precipitaţiilor acide. 

Civilizaţia modernă a transformat natura într-un univers al computerelor, al energiei atomice, 

al posibilităţilor de „evadare” de pe Terra. Pentru a-şi creea o viaţă prosperă omul a considerat 
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că progresul se limitează doar la recorduri economice, sociale sau politice,uitând că prin aceasta 

epuizează capitalul natural. 

 

Iluziile progresului au costat planeta reducerea suprafeţei arabile, tăierea masivă a 

pădurilor tropicale şi dispariţia multor specii de plante şi animale la care putem adăuga creşterea 

concentraţiei de CO2 şi producerea efectului de seră, scăderea drastică a stratului de ozon, 

lacurile moarte sunt urmări fireşti ale industrializării: „În ţările în curs de dezvoltare să nu bei 

apă, în ţările dezvoltate să nu respiri aerul” (Legile lui Murphy). 

Problemele globale ale naturii cum ar fi scăderea ozonului stratosferic, schimbarea 

climei, conservarea diversităţii biologice s-au alăturat problemelor militare şi economice 

tradiţionale, inaugurând o nouă eră a diplomaţiei mediului înconjurător.(Brown J.H., 

Foundation of ecology, 1991) În prezent un număr de 66 de ţări sprijină aplicarea Protocolului 

de la Montreal care pledează pentru reducerea la jumătate a CFC-urilor, răspunzătoare de 

reducerea ozonului atmosferic. În cadrul Conferinţei O.N.U. de la Paris, ţările membre au 

semnat acorduri internaţionale referitoare la două probleme înrudite: încălzirea globală şi 

scăderea ozonului. 

Saint-Exupery prefigurează apa cu următoarele cuvinte „Tu nu eşti numai necesară 

vieţii, ci eşti însăşi viaţa;bogăţia fără seamăn pe pământ”. Sau cum am spune noi astăzi, 

„inima biosferei” deoarece apa se găseşte totdeauna acolo unde există viaţă.(Gh. Mohan, A. 

Ardelean, Enciclopedie de biologie, 2007) 

Circuitul apei de la sursă şi până la utilizare poate îngloba şi transporta o serie de 

reziduri rezultate din activitatea umană care modifică şi alterează calităţile sale fundamentale. 

Poluanţii sunt:industria, detergenţii, extracţiile miniere, pesticidele şi centralele termice. 

Poluarea apelor este cea mai evidentă prin efectele ei şi se manifestă la scară planetară. Sute 
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de kilometri de fluvii au statut de poluate, nepotabile şi periculoase. Punctul final îl constituie 

mările şi oceanele, în care mai ajung şi milioane de tone de petrol, precum şi containerele cu 

substanţe radioactive „depozitate” pe fundul oceanelor.(Al. Ionescu, Efectele biologice ale 

poluării mediului, 1973). 

Factorii externi, legaţi direct de activităţile umane, care duc la degradarea solului sunt:emisiile 

în aer de poluanţi rezultaţi din industria cimentului, sticlă, metale feroase şi neferoase, de 

celuloză şi hârtie, pielărie care contribuie la depunerea pe sol a funinginii, a acizilor, a 

hidrocarburilor şi a metalelor grele; emisiile de apă reziduale şi irigarea cu ape uzate orăşeneşti 

sau industriale. 

„Dacă cererea noastră faţă de planetă continuă să crească în acelaşi ritm, pe la mijlocul 

anilor 2030 vom avea nevoie de două planete pentru a ne menţine stilul de viaţă” (James Leape). 

Pornind de la afirmaţia, „natura a existat fără om,dar omul nu poate exista fără natură”, 

conştientizăm faptul că avem datoria să cunoaştem şi să ocrotim natura. A proteja natura 

înseamnă a cunoaşte şi a respecta legile de existenţă şi evoluţie a ei. Grija faţă de natură, de 

mediul înconjurător, formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru 

protecţia naturii şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător trebuie să 

fie o componentă esenţială a dezvoltării morale a tinerii generaţii.Cu toţii avem 

responsabilitatea de a menaja resursele limitate şi de a reduce cantităţile de deşeuri deoarece în 

momentul de faţă producem mult prea multe resturi care conţin materii valorificabile sau 

substanţe problematice. Din păcate consumatorii neglijenţi nu risipesc numai resursele limitate, 

dar continuă şi la agravarea problemelor mediului iar oamenii nu pot fi separaţi de mediul lor 

de viaţă, deteriorarea acestuia având în cele din urmă efect şi asupra lor. La ora actuaă atenţia 

opiniei publice se indreaptă din ce în ce mai mult  spre problemele de mediu deoarece omul 

modern a realizat că resursele planetei se vor sfârşi într-o zi fără o atentă gestionare. 

„E timpul să fim ECO, să gândim de două ori înainte de a face ceva, şi când o facem să fie 

ECOlogic, să fie ECOnomic şi să aibă ECOu asupra celorlalţi. Şi putem începe chiar acum...Să 

avem o viaţă ECOnomică, să avem o conduită ECOlogică, pentru a ne ajuta pe noi înşine să 

supravieţuim în confruntarea pe viaţă şi pe moarte pe care o ducem ...tot cu noi!” 

 
ACȚIONEAZĂ RESPONSABIL! ȘI ATITUDINEA TA CONTEAZĂ! 
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„Să nu urâţim creația, să nu o profanăm, să nu o distrugem, să nu distrugem frumuseţea 

pământului, să nu distrugem frumuseţea râurilor, să nu poluăm apele mării şi ale oceanelor.” 

                                                                                                                                                  (Patriarhul Daniel) 
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CE ESTE ECONOMIA CIRCULARĂ? 
 

 
Prof. înv.primar CARAS Creola,  Școala Primară ,,Carol I” Iași 

Județul IAȘI 

 
 

În prezent, România se bazează pe economia liniară, ceea ce înseamnă un proces de 

cumpărare-folosire-aruncare la gunoi. 

Pentru a ajunge la o economie circulară fiecare aspect al vieții trebuie luat în considerare. 

Astfel se diminuează impactul negativ asupra naturii: de la infrastructura orașelor, energie și 

hrană, până la acțiunile fiecărui individ în parte. 

Modelul pe care se bazează economia circulară este unul care implică repararea și reutilizarea 

obiectelor, apoi reciclarea acestora pentru recuperarea materialelor. Astfel, doar o mică parte 

din produse ajung la groapa de gunoi. Prin economia circulară se extinde ciclul de viață al 

obiectelor, materialele reciclabile devin resurse pentru noi produse, se reduce cantitatea 

materiilor prime extrase din natură pentru a face produse de la zero, consumul de energie și 

emisiile de carbon se micșorează, iar deșeurile sunt reduse la minimum. Prin urmare, când un 

produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este fabricat sunt păstrate în 

cadrul economiei circulare. De cele mai multe ori, produsele au o durată de viață scurtată 

artificial pentru a maximiza profiturile. Iată cum am explicat la clasele primare următoarele 

principii de care să țină cont alături de părinții lor. 

Principiul 1 

Renunță la obiectele de unică folosință. Investește în produse durabile, care pot fi refolosite 

o perioadă lungă de timp și care te ajută să economisești pe termen lung. De exemplu, îți poți 

lua propria sticlă reutilizabilă pe care să o umpli cu apă ori de câte ori pleci de acasă. Sau dacă 

preferi cafeaua to go, poți lua o cană sau un termos în care să cumperi de la cafeneaua ta 

preferată. 

Principiul 2 

Încearcă să reduci consumul la obiectele de care chiar ai nevoie. Atunci când mergi la 

cumpărături îți poți pune întrebarea „Am nevoie cu adevărat de acest produs?”. În cazul 

electronicelor, există tentația de a cumpăra un model imediat ce apare, însă de cele mai multe 

ori acestea nu sunt foarte diferite de modelul precedent. Dacă electronicele sunt funcționale, 
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însă ai nevoie de ceva mai bun, le poți dona sau le poți vinde. Astfel, oferi o nouă șansă acelor 

produse, în loc să le scoți din ciclul de funcționare. 

Principiul 3 

 
Refolosește obiectele pe care le ai deja. Oferă obiectelor vechi o nouă întrebuințare. 

Dacă ai un tricou care nu îți mai place îl poți transforma într-un maiou cool sau o sacoșă fără 

cusături. Borcanele în care au fost diverse produse le poți folosi pentru depozitare. Cutiile de 

carton de la comenzile online pot fi folosite pentru cadouri viitoare sau depozitarea hainelor. 

Prin folosirea unui obiect cât mai mult timp, reușești să eviți producerea unor ambalaje sau 

produse noi. 

Principiul 4 

 
Atunci când obiectele au ajuns la finalul ciclului de viață reciclarea este următorul pas. 

Prin reciclare se recuperează materialele, devenind astfel noi produse. Prin reciclare se 

reduce cantitatea materiilor prime extrase din natură, se economisește energie și emisiile de 

carbon se micșorează. Prin reciclarea aluminiului se economisește 90% din energia necesară 

pentru a produce de la zero un alt produs. O doză se poate întoarce pe raft în doar 6 săptămâni, 

iar materialul a fost reciclat în proporție de 100% fără să își piardă calitatea și fără să fie folosite 

materii prime. 

Principiul 5 

 
Deșeurile sunt materiale valoroase, nu trebuie privite ca niște gunoaie care trebuie 

aruncate. În medie, pentru un cetățean UE se folosesc anual 14 tone de materiale prime, iar 5 

tone devin deșeuri, care ar putea fi reduse, reutilizate, reparate și reciclate pentru a le reintroduce 

într-un nou ciclu de producție fără să mai fie folosite materii prime. Deși deșeurile pot fi 

revalorificate, cel mai bun deșeu este acela pe care nu îl producem. 

Iată cum am putea capta atenția la o lecție despre colectarea selectivă a deșeurilor la clasa 

a IV –a , cu un caz despre: ”Obiceiul dăunător al oamenilor” 

Profesorul discută cu elevii (pe baza acestui caz) despre obiceiul neplăcut şi dăunător al 

oamenilor de a arunca deşeuri pe sol, în apa. Profesorul îi îndeamnă pe elevi să ridice mâna 

dacă vreodată au aruncat un gunoi în mediu. 
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Caz: “Obiceiul dăunător al oamenilor” 

 
Fiind duminică şi foarte frumos afară, familia Chiriac împreună cu câţiva prieteni se 

hotărăsc să facă un grătar pe malul râului Siret. 

În drum spre frumosul peisaj opresc la magazin să se aprovizioneze. 

Cumpără bere la doză de aluminiu, suc şi apă la Pet, mici pe tavă de polistiren, diferite 

conserve cu carne, pahare şi farfurii de unică folosinţă, iar pentru copii foarte multe dulciuri. 

Ajunşi la destinaţie începe distracţia: mici, bere, muzică la maxim. 

După ce mănâncă şi beau tot, la plecare nu iau cu ei decât muzica. 

Sunt evidențiate tipurile de deşeuri cel mai des întâlnite de elevi în mediul înconjurător Se vor 

scrie pe tablă şi pe colile albe, în ordine aleatorie cele mai des întâlnite deşeuri: hârtii, resturi 

alimentare, pungi şi sticle din plastic, obiecte din metal, textile, resturi de tigări, sticle etc.. 

Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru şi li se cere să ordoneze deşeurile după durata lor de 

descompunere, pe care ei o consideră corectă, de la cele ce se descompun cel mai repede, la 

cele ce se descompun cel mai greu. Vor trece răspunsurile pe colile de hârtie. 

La sfârşitul timpului de lucru , elevii îşi vor prezenta răspunsurile. 

 
După ce toate grupele şi-au prezentat rezultatele, profesorul oferă şi ordinea corectă şi durata 

aproximativă în care se descompun. 

Elevii îşi notează ordinea si îşi identifică greşelile. 

 
Pe colile de hârtie elevii tot pe grupe clasifică deşeurile în cele două categorii: biodegradabile 

şi mai puţin sau deloc biodegradabile. 

Profesorul defineşte deşeurile şi realizează o clasificare a acestora, dupa provenienţă, folosind 

metoda ciorchinelui (schiţa lecţiei ); 

Se discută despre efectele negative ale deşeurilor greu degradabile aupra sănătăţii mediului în 

perioada ce trece până se degradează complet. Elevii enumeră câteva dintre ideile lor cu privire 

la stoparea acestui fenomen: colectarea selectivă a deşeurilor în vederea reciclării acestora, 

amenzi, mai multe coşuri de gunoi, reducerea cantităţii de deşeuri prin consum mai redus, mai 

multe afişe cu îndemnuri ecologiste, puterea exemplului personal. 

Profesorul explică elevilor ce înseamnă colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi reciclarea 

acestora. 
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Se enumeră de către profesor deşeurile care se pot colecta selectiv: sticla, hârtia, plasticul, 

aluminiul;se precizează şi culoarea containerului în vederea depozitării selective a acestora. 

Se stabileşte împreună cu elevii scopul reciclării deşeurilor : 

 

- protejarea mediului înconjurător; 

- protejarea sănătăţii oamenilor; 

- reducerea cheltuielilor de obţinere a noi produse; 

- menţinerea curăţeniei publice; 

conservarea resurselor naturale din care se obţin produsele; 

 
Elevii sunt puşi de către profesor să colecteze selectiv deşeuri în locurile special amenajate (cele 

trei coşuri). 

Elevii prezintă obiecte confecţionate din deşeuri şi modul de confecţionare a acestora. 

 
Se cere elevilor să caute informaţii despre obţinerea unor produse noi prin reciclarea deşeurilor 

din natură sau din gospodărie. 

Elevii sunt îndemnaţi să depună un jurământ scris şi semnat faţă de ei înşişi de a nu mai arunca 

niciodată deşeuri în mediu: ,,PROMIT CA NU VOI MAI ARUNCA NICIODATĂ DEŞEURI 

ÎN MEDIU” 

SEMNĂTURA 

Elevii vor încerca să îşi ţină promisiunea până la ora următoare 

BIBLIOGRAFIE: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/final_rep_okopol.pdf Weiss K.R., „Pacostea 

plasticului sufocă mările”, Los Angeles Times (2 august 2006), 

http://www.latimes.com/news/local/oceans/la-me-ocean2aug02,0,3130914.story “Cît costă o 

sticlă?” (Glastonbury, CT: Institutul pentru reciclarea ambalajelor, 2007), 

http://www.bottlebill.org/about_bb/whatis.htm 

Schiţa lecţiei 

 
Definiţie: 

 
Prin deşeu înţelegem un rest dintr-un material, obiect pe care deţinătorul îl aruncă, are 

intenţia sau obligaţia de a-l arunca. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/final_rep_okopol.pdf
http://www.latimes.com/news/local/oceans/la-me-ocean2aug02%2C0%2C3130914.story
http://www.bottlebill.org/about_bb/whatis.htm
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Prin colectarea selectivă a deşeurilor se înţelege depozitarea deşeurilor în locuri 

special amenajate în vederea reciclării. 

Deşeurile se colectează pe următoarele categorii: 

 
➢ deşeurile din hârtie şi carton: container albastru 

➢ deşeurile din plastic şi metal: container galben 

➢ deşeuri din sticlă: container verde 

Principalul avantaj al colectării selective este reducerea consumului resurselor naturale, 

precum şi nivelul emisiilor nocive în aer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Există destule resurse în lume pentru nevoile umane dar nu și pentru lăcomia umană. “ 

(Mohandas K. Gandhi) 
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ECONOMIA CIRCULARA PE ÎNȚELESUL TUTUROR 
 

 

Prof. Liliana LEMNARU 

Școala Gimnazială Prisacani, județul IAȘI 

 

Când auzim despre conceptul de economie circulară, cei mai mulți dintre noi se gândesc 

la ceva complicat. O economie circulară implică o reducere la minim a deșeurilor, precum și 

reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea  materialelor  și  produselor  existente. Trecerea 

la o economie mai circulară va reduce presiunea asupra mediului, va spori securitatea 

aprovizionării cu materii prime, va crește competitivitatea, inovarea și dezvoltarea și va crea 

locuri de muncă. 

În viața noastră de zi cu zi folosim o varietate de produse, adesea fără să ne gândim la 

ce înseamnă producția și consumul lor pentru climă și mediu. Produsele consumă cantități mari 

de materiale, energie și alte resurse provocând impacturi semnificative asupra mediului pe 

parcursul ciclului lor de viață, de la extracția materiilor prime, până la fabricare, transport, 

utilizare și sfârșitul duratei de viață a produsului. Jumătate din gazele cu efect de seră la nivel 

mondial și 90% din pierderea biodiversității sunt cauzate de extracția și prelucrarea materiilor 

prime primare. Impactul negativ asupra mediului include epuizarea semnificativă a resurselor, 

generarea de emisii de gaze cu efect de seră și poluarea. 

Având în vedere contextul economic actual este necesară transformarea economiei 

liniare care are la bază sistemul „fabricare - utilizare - eliminare” într-o economie circulară, în 

care cantitatea de deșeuri produse să fie minimă. Trecerea de la economia liniară la cea circulară 

este una etapizată, atenția fiind axată pe următoarele aspecte: diminuarea  consumului de 

energie și a resurselor naturale, evitarea producerii deșeurilor, precum și eliminarea acestora, a 

substanțelor nocive, dar și a poluării, respectiv păstrarea produselor aflate în folosință pentru o 

perioadă mai lungă de timp. 

Continuarea stabilirii regulilor de proiectare ecologică pentru produsele legate de 

energie va duce la economii continue de energie, deosebit de importantă având în vedere 

creșterile continue ale prețurilor la energie. 

Pentru a ajunge la o economie circulară fiecare aspect al vieții trebuie luat în 

considerare. Astfel se diminuează impactul negativ asupra naturii: de la infrastructura orașelor, 

energie și hrană, până la acțiunile fiecărui individ în parte. 

Modelul pe care se bazează economia circulară este unul care implică repararea și 

reutilizarea obiectelor, apoi reciclarea acestora pentru recuperarea materialelor. Astfel, doar o 

mică parte din produse ajung la groapa de gunoi. Prin economia circulară se extinde ciclul de 

viață al obiectelor, materialele reciclabile devin resurse pentru noi produse, se reduce cantitatea 

materiilor prime extrase din natură pentru a face produse de la zero, consumul de energie și 

emisiile de carbon se micșorează, iar deșeurile sunt reduse la minimum. 

Principiile economiei circulare: 

Principiul 1 - Renunță la obiectele de unică folosință. Investește în produse durabile, 

care pot fi refolosite o perioadă lungă de timp și care te ajută să economisești pe termen lung. 
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De exemplu, îți poți lua propria sticlă reutilizabilă pe care să o umpli cu apă ori de câte ori pleci 

de acasă. 

Principiul 2 - Încearcă să reduci consumul la obiectele de care chiar ai nevoie. Atunci 

când mergi la cumpărături îți poți pune întrebarea „Am nevoie cu adevărat de acest produs?”. 

În cazul electronicelor, există tentația de a cumpăra un model imediat ce apare, însă de cele mai 

multe ori acestea nu sunt foarte diferite de modelul precedent. Dacă electronicele sunt 

funcționale, însă ai nevoie de ceva mai bun, le poți dona sau le poți vinde. Astfel, oferi o nouă 

șansă acelor produse, în loc să le scoți din ciclul de funcționare. 

Principiul 3 - Refolosește obiectele pe care le ai deja. Oferă obiectelor vechi o nouă 

întrebuințare. Dacă ai un tricou care nu îți mai place îl poți transforma într-o sacoșă fără cusături. 

Borcanele în care au fost diverse produse le poți folosi pentru depozitare. Cutiile de carton de 

la comenzile online pot fi folosite pentru cadouri viitoare sau depozitarea hainelor. 

Principiul 4 - Atunci când obiectele au ajuns la finalul ciclului de viață, reciclarea este 

următorul pas. Prin reciclare se recuperează materialele, devenind astfel noi produse. Prin 

reciclare se reduce cantitatea materiilor prime extrase din natură, se economisește energie și 

emisiile de carbon se micșorează. De exemplu, o doză de aluminiu se poate întoarce pe raft în 

doar șase săptămâni, iar materialul se reciclează în proporție de 100% fără să își piardă calitatea 

și fără să fie folosite materii prime. 

Principiul 5 - Deșeurile sunt materiale valoroase, nu trebuie privite ca niște gunoaie care 

trebuie aruncate. În medie, pentru un cetățean al Uniunii Europene se folosesc anual 14 tone de 

materiale prime, iar 5 tone devin deșeuri, care ar putea fi reduse, reutilizate, reparate  și reciclate 

pentru a le reintroduce într-un nou ciclu de producție fără să mai fie folosite materii prime. Deși 

deșeurile pot fi revalorificate, cel mai bun deșeu este acela pe care nu îl producem. 

În contextul tranziției de la economia liniară la cea circulară și pentru a  urmări evoluția 

acesteia din urmă, Comisia Europeană a stabilit un set de zece indicatori, defalcați în patru 

piloni, astfel: 

 

 
 

 

 

Producție și consum 

❖ Autosuficiență cu materii prime pentru producția în 

UE 

❖ Achiziții publice verzi (ca indicator pentru aspectele 

de finanțare 

❖ Generare de deșeuri (ca indicator pentru aspectele 

de consum) 

❖ Mâncare irosită 

Gestionarea deșeurilor 
❖ Ratele de reciclare (ponderea deșeurilor care sunt 

reciclate) 

❖ Fluxuri specifice de deșeuri (deșeuri de ambalaje, 

deșeuri biologice, deșeuri electronice, etc. 

Materii prime 

secundare 

❖ Contribuția materialelor reciclate la cererea de materii 

prime 

❖ Comerț cu materii prime reciclabile între statele 

membre ale UE și cu restul lumii 
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Figura 1: 4 piloni ai dezvoltării durabile / 10 indicatori 

 

Puterea comunității este importantă pentru o cultură circulară, prin crearea de programe 

în comunități prin care bunurile să fie utilizate la comun. De exemplu, grădinile comunitare, 

accesul la producători locali, dar și la facilitățile de compostare într-o comunitate restrânsă. La 

nivelul comunității locale există o stație de compostare din fonduri guvernamentale. Stația de 

compostare de la Prisăcani este destinată accelerării procesului de transformare a gunoiului de 

grajd în compost (mraniță), pentru a putea fi folosit ca îngrășământ organic de bună calitate. 

 
 

Figura 2: Stația de compostare de la Prisăcani 
 

Economia circulara este parte a economiei verzi, ambele contribuind activ la realizarea 

obiectivelor de dezvoltare durabila. 

Este clar că suntem la început de drum, dar cu pași mici și învățând din exemplele de 

bună practică, putem contribui la efortul de conștientizare, în rândul societății, a importanței 

economiei circulare, astfel încât acest concept să fie înțeles și îmbrățișat de noi toți, contribuind 

astfel la eforturile globale privind stimularea economiei circulare. 

Bibliografie: 
 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/economia-circulara-pe-intelesul-tuturor/ 

Competitivitate și 

 
inovație 

❖ Investiții private, locuri de muncă și valoarea 

adăugată brută 

❖ Brevete legate de reciclare și materiale prime 

secundare ca proxy pentru inovare 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/economia-circulara-pe-intelesul-tuturor/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2014 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators 

https://drive.google.com/file/d/1MP7EhRU-N8n1S3zpzqlshNWxqFR2hznd/edit 

https://www.jstor.org/stable/1816010 

https://mfinante.gov.ro/documents/35673/6785068/articolnr2_052022.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un nou mod de gândire e necesar dacă oamenii vor să supraviețuiască.“ 
(Albert Einstein) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2014
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
https://drive.google.com/file/d/1MP7EhRU-N8n1S3zpzqlshNWxqFR2hznd/edit
https://www.jstor.org/stable/1816010
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/6785068/articolnr2_052022.pdf
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ECONOMIA CIRCULARĂ, 

ÎNTRE NECESITATE ȘI OPORTUNITATE 

 

 

 

Profesor SERGHIE Vasilica- Daniela,  

                                                                          Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Iași 

 

 

Economia circulară reprezintă un model ideal de producție și de consum care vizează 

confecționarea, utilizarea și reutilizarea tuturor materiilor prime reciclabile, pentru a le repune 

pe piață și pentru a le ajuta să aibă o viață cât mai îndelungată. Astfel, producție și reutilizare 

devin cuvintele cheie ale economiei circulare. 

Pentru ca economia circulară să poată fi implementată, trebuie ca societatea să accepte 

acest nou concept, ce se bazează pe extinderea ciclului de viață al tuturor produselor de pe piață 

și să înțeleagă această noțiune încă din primii ani de viață ai unui individ. 

Din punct de vedere al necesității adoptării acestui concept, recuperarea și reutilizarea 

resurselor reciclabile reprezintă mijloace de soluționare a contradicției dintre cerințele 

procesului de creștere economică și caracterul restrictiv al resurselor. 

Economia circulară este recunoscută pentru cei 5 piloni ai săi: 

- sustenabilitatea resurselor – se folosesc materii regenerabile, reciclabile, 

biodegradabile sau orice resursă care diminuează numărul deșeurilor; 

- prelungirea vieții – se dezvoltă noi metode pe proiectare și fabricare a produselor, 

pentru ca acestea să aibă o durată de viață cât mai îndelungată. Resursele care în mod normal 

s-ar fi pierdut prin irosirea materialelor sunt regândite ca ajutor în reparare, remediere sau 

remarketing; 

- produs egal serviciu – business-ul care a realizat produsul trebuie să ofere nu numai 

obiectul sau serviciul în sine, ci și beneficii suplimentare conexe, precum asistență sau 

traininguri; 

- platforme de sharing – cu ajutorul acestora utilizatorii și clienții sunt informați 

despre cum să beneficieze cât mai mult de un produs, cum să se folosească inteligent de resurse 

sau cum să economisească cu ajutorul reciclării; 

- finalul vieții – crearea unor sisteme de producție care să folosească bunuri 

considerate deșeuri ca resurse pentru noi produse. 
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Cei 5 pioni ai economiei circulare respectă principiul celor ”3R”: Reducere, 

Refolosire, Reciclare, ca și soluție pentru ca generațiile viitoare să aibă parte de aceleași resurse 

ca și noi. 

Reducerea utilizării resurselor în fabricarea produselor necesare în viața de zi cu zi 

(alegerea produselor vrac sau puțin ambalate, în locul celor supraambalate). 

Refolosirea obiectelor, fie pentru același scop pentru care au fost realizate (exemplu: o 

sticlă de suc folosită la udatul florilor), sau pentru alte întrebuințări (exemplu: o sticlă de plastic 

folosită ca și ghiveci de flori). 

Reciclarea deșeurilor (prin deșeu se înțelege orice obiect care nu mai este folosit și este 

aruncat sau risipit). 

Ca și oportunitate de business, legislația în vigoare din România spune că toți operatorii 

economici au obligația de a raporta ce cantități de ambalaje aduc pe piață, dar și de a susține 

financiar valorificarea și colectarea tuturor deșeurilor provenite din acestea și există ținte 

minime pe care ei trebuie să le atingă. 

Dacă business-urile nu îndeplinesc aceste condiții și obiective vor trebui să plătească o 

penalitate, adică 2 lei per kilogram, pentru a atinge diferența dintre obiectivul anual și cel 

realizat de fapt. În cazul unui control fiscal, dacă autoritățile constată că un operator economic 

nu a valorificat ambalajele puse pe piață conform legii, se vor stabili anumite sume de plată 

retroactive, până la data controlului. Taxa pentru economia circulară este de aproximativ 80 per 

tona de deșeuri. 

Pentru ca o firmă să îndeplinească toate aceste cerințe, una dintre cele mai ușoare și mai 

eficiente soluții, atât din punct de vedere economic și financiar, dar și din punct de vedere al 

managerierii timpului, poate apela la o organizație care implementează răspunderea extinsă a 

producătorilor (OIREP). 

Ce face aceasta? Ei bine, vine în ajutorul operatorilor economici și preia această sarcină 

în locul lor. Raportează cantitatea de ambalaje și valorifică toate deșeurile de ambalaje ale 

acestora. 
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De asemenea, odată ce acest ciclu începe să funcționeze la parametrii maximi, orice 

business se poate bucura de materii prime achiziționate la prețuri mult mai reduse decât până 

acum. Mai mult decât atât, aprovizionarea cu acestea va deveni un proces mult mai simplu. 

În al doilea rând, un alt beneficiu constă în inovare. Business-urile își formează locuri 

noi de muncă, ceea ce înseamnă că va crește considerabil competitivitatea pe piață în toate 

domeniile muncii. Acest lucru înseamnă că orice afacere, indiferent că este vorba de un start- 

up sau de o companie multinațională, va trebui să se reinventeze, să ofere noi beneficii clienților 

săi și să găsească noi căi de inovare a produselor și ambalajelor acestora. Astfel, toate acestea 

reprezintă o creștere economică majoră pentru orice țară care adoptă economia circulară. 
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CÂT DE CIRCULARE SUNT PET-URILE? 

 

Profesori: VOINEA Oana Cristina, IGNAT Eugenia Corina 

 
Liceul Tehnologic “Petru Poni”, Iaşi 

 

 

 
Polietilentereftalatul (PET) este utilizat pe scară largă la ambalarea băuturilor și 

alimentelor. 

Fabricarea și consumul continuu de materiale plastice de unică folosință pe tot globul, 

în ultimele decenii, reprezintă amenințări serioase la adresa mediului înconjurător. Gestionarea 

și eliminarea necorespunzătoare a acestor materiale plastice au dus la contaminarea solului și a 

apei și la reduceri uriașe ale capacității depozitelor de deșeuri. Consumul global de plastic a fost 

de aproximativ 5 milioane de tone în 1950, a crescut la aproximativ 100 de milioane de tone în 

2001 și aproximativ 359 de milioane de tone în 2018. Conform Agenției pentru Protecția 

Mediului din SUA (EPA), până în 2050, oceanele ar putea conține mai multe deșeuri de plastic 

decât formele de viață marine [1]. 

Sticlele PET post-consum sunt, fără îndoială, printre cele mai importante componente 

ale pieței de reciclare. PET-ul reciclat poate fi utilizat într-o mare varietate  de  aplicații  finale. 

Sticlele PET post-consum sunt, fără îndoială, printre cele mai importante componente ale pieței 

de reciclare. PET-ul reciclat poate fi utilizat într-o mare varietate de aplicații finale. 

PET-ul este deja utilizat pe scară largă în multe diferite industrii, în special pentru 

crearea artificială de schele vasculare. Are, de asemenea, o gamă largă de calități distinctive, 

inclusiv transparență, solubilitate, rezistență excepțională la barieră, rezistență la oboseală și 

duritate ridicată. 

Sticlele de plastic reciclate cu tereftalat de polietilenă (PET) pot fi folosite ca înlocuire 

parțială a agregatelor pentru a forma cărămizi de plastic, blocuri de plastic silice și cărămizi 

PET. Prin înlocuirea a 0,5 până la 5% din plasticul reciclat PET, înlocuirea parțială a 
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agregatelor fine și grosiere în amestec de beton poate fi turnat sub formă de blocuri de plastic 

silice, cărămizi de plastic colorate, cărămizi RePlast și cărămidă arsă pentru a construi o casă 

cu un singur etaj și adăposturi temporare. În plus, prin adăugarea a 0,5–1,5% fibre PET reciclate 

în beton cu un raport de apă-ciment de 0,65 poate crește rezistența la compresiune a betonului. 

Avantajele utilizării sticlelor reciclate ca materiale de construcție verzi sunt că pot reduce 

poluarea gropilor de gunoi, pot conserva resursele naturale, pot îmbunătăți mediul înconjurător 

și pot salva viața mării de la moarte. În plus, casele de sticle sunt bioclimatice în design, ceea 

ce înseamnă că este frig afară și cald înăuntru sau invers [2]. 

PET-ul are un efect pozitiv asupra mediului în ciuda faptului că este pe bază de petrol. 

Pe de o parte, este mai puțin greu și necesită mai puțin combustibil pentru a-l transporta decât 

materialele alternative pentru containere cum ar fi sticla și aluminiul. Progresele continue în 

tehnologie continuă să scadă greutatea recipientelor din PET și să crească și mai mult eficiența 

energetică a PET-ului. De exemplu, o sticlă PET de doi litri cântărea aproximativ 68 de grame 

în 1980 iar astăzi cântărește între 42 și 45 de grame [3]. 

Proprietățile cele mai importante ale PET-ului sunt durabilitatea și reciclarea, acesta 

fiind cel mai reciclat plastic din întreaga lume. 

Reciclarea PET-ului este în curs de dezvoltare pentru că societatea umană industrializată 

se bazează pe plastic. Societatea se poate îndrepta către o economie circulară, abordare prin 

reciclare eficientă și de înaltă calitate, protejând astfel natura și mediul pentru generațiile 

viitoare [3]. 

 

 
Compactarea deșeurilor din material plastic 

 
În cadrul expoziţiei de tehnologii pentru protectia mediului Romenvirotec, a fost lansat 

în România, aparatul electrocasnic care compactează în câteva secunde PET-uri. 

În timpul orelor de instruire practică, am realizat cu elevii Liceului Tehnologic “Petru 

Poni” din Iaşi, specializarea “Tehnician ecolog și protecția calității mediului”, compactarea 

recipientelor de plastic colectate de aceștia, cu ajutorul aparatului Tepet. Mai întâi, elevii au 

dezlipit etichetele de pe sticle, apoi au efectuat compactarea. 
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Tepet este un aparat de compactat recipiente PET cu o funcţionare simplă şi sigură (se 

reduce volumul PET-ului cu 92%). Flacoanele comprimate sunt uşor de mânuit, necesită spaţiu 

mic de depozitare. Într-un sac colector poate fi transportate cca 300 de flacoane la centrele de 

colectare unde pot fi valorificate. 

Principiul de funcționare se bazează pe componenta electrică de încălzire. Căldura 

direcţionată către partea superioară a PET-ului are ca efect topirea acestuia şi supunându-l la 

presiunea părţii superioare a aparatului, PET-ul este presat spre interior , rezultând o 

comprimare a PET-ului sub forma unui acordeon. 

Aparatul consumă 1.000 de watt/oră, însă nu trebuie folosit mai mult decât câteva 

minute, deoarece o sticlă de 2 l poate fi compactată în 20 de secunde. Se compactează 

aproximativ 10 sticle consecutiv, după care aparatul are nevoie de o pauză, pentru a evita 

supraîncălzirea. După ce sticlele compactate ajung la centrul de colectare, vor fi reciclate printr-

o tehnologie de spălare şi măcinare. Produsul obţinut, denumit fulgi, reprezintă materia primă 

pentru industria de mase plastice, în producţia de fibre sintetice, curele, ambalaje şi alte obiecte 

[4]. 

Sistemul Tepet derulează programe adresate elevilor, companiilor sau asociaţiilor de 

locatari. Programul EDUPET îşi propune să îi înveţe pe copiii din şcoli şi licee cum să protejeze 

mediul înconjurător, prin lansarea de concursuri cu premii pentru elevi (colectare pet-uri, 

compactarea lor şi predarea pet-urilor semi-reciclate). 

Concluzii Pentru reducerea  impactului  deşeurilor  asupra  mediului,  trebuie efectuate 

cât mai multe acţiuni cu caracter de informare-educare-conştientizare a populaţiei 
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din grădiniţe, şcoli, licee, instituţii, ONG-uri şi mai ales a unităţilor industriale şi agenţilor 

economici. 

 

 

 

 

Conform unui studiu publicat pe 16 februarie 2022, Dorota Napierska de la Zero Waste 

Europe declară că “PET-ul nu este foarte circular și așa va rămâne dacă nu se fac schimbări 

substanțiale de politică și dacă nu se înlătură barierele tehnice și economice. Putem presupune 

că dacă tipul de plastic cel mai reciclabil și cel mai reciclat se luptă cu provocările de a deveni 

mai circular, celelalte tipuri de plastic se pot confrunta cu probleme și mai mari.“ 

Doar o mică parte din ambalajele din polietilenă tereftalată colectate de la consumatorii 

casnici se transformă în sticle din PET noi. Noile sticle din PET puse pe piața comunitară conțin 

în medie 17% PET reciclat, în ciuda ratei de reciclare de aproximativ 50% în Uniunea 

Europeană. În loc să fie folosit la fabricarea de noi ambalaje pentru băuturi, PET- ul reciclat 

este adesea folosit la fabricarea unor produse inferioare calitativ, cum ar fi: tăvi, folii, benzi , 

casolete (31%), chingi (4%) sau chiar fibre pentru materiale textile care la finalul ciclului de 

viață nu mai sunt reciclate (26%). 

Potrivit autorilor, din cele 1,8 milioane tone fulgi de PET reciclat obținut din ambalaje de 

băuturi, numai 31% devin peleți pentru producerea altor ambalaje de același tip, în timp ce 

restul de 69% se folosesc la fabricarea altor produse, de calitate inferioară. 

În consecință, cea mai eficientă modalitate de a crește circularitatea PET-ului este nu 

numai reciclarea , ci și utilizarea lui în aplicații durabile în locul celor de unică folosință. 

Ca și concluzie, reciclarea PET-urilor nu atinge un nivel satisfăcător de sustenabilitate, 

deoarece  doar  o  mică  parte  din  cantitățile  colectate  se  reciclează  în  buclă  închisă. 

„Concentrându-se pe sustenabilitatea lanțului de aprovizionare, reciclarea în buclă închisă 

scade emisiile și economisește resurse naturale prin reducerea utilizării materiilor prime virgine. 

În sistemele cu buclă închisă toate materialele din bunurile fabricate pot fi reciclate în același 

tip de produs fără pierderi de calitate semnificative. Astfel se previne reciclarea de 
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nivel inferior (downcycling) prin procesări repetate în aplicații de produse cu grad inferior, din 

care apoi rezultă pierderi de materii prime pentru aplicații superioare. (…) Produsele de calitate 

mai slabă pot fi reciclate; în cel mai bun caz materialele obținute din astfel de produse rămân 

în produse din același grup, însă nu pot fi folosite în aplicații de grad superior“. 

„Cererea și concurența în materie de PET reciclat cresc nu doar în sectorul industriei 

de ambalaje, ci și în sectoare non-alimentare cum ar fi industria modei“, a precizat Napierska 

pentru euractiv.com [5]. 

 

 
 

 

Sursa foto: Uniunea Europeană 

 
Bibliografie 

1. Bamigboye G., Tarverdi K., Adigun D., An appraisal of the mechanical, 

microstructural, and thermal characteristics of concrete containing waste PET as 

coarse aggregate, Cleaner Waste Systems, 2022 

2. Hami N.H., Shamsudin M. M. H., Recycled Plastic Bottles as Sustainable Materials, 

Green Infrastructure, Spriger, 2022 

3. Masoumia M., Rahimib F., Akbaria S., Different methods for returning PET into the 

economic cycle: A review, NanoScience Technology, 2022 

4. https://www.ecomagazin.ro/aparatul-electrocasnic-care-compacteaza-sticle-de-plastic- 

lansat-in-romania/ 

5. https://ecologic.rec.ro/reciclarea-pet-urilor-nu-este-pe-drumul-cel-bun 
 

 

 

https://www.ecomagazin.ro/aparatul-electrocasnic-care-compacteaza-sticle-de-plastic-lansat-in-romania/
https://www.ecomagazin.ro/aparatul-electrocasnic-care-compacteaza-sticle-de-plastic-lansat-in-romania/
https://www.ecomagazin.ro/aparatul-electrocasnic-care-compacteaza-sticle-de-plastic-lansat-in-romania/


”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

79 

 

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR OFERĂ CALITATE VIEȚII 

 

 
Prof. dr. CÂRSTEA Laura 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” – Iași 

Județul IAȘI 

 

 
Mediul are un rol foarte important în procesul evoluției ființelor vii, mai ales în cel 

al ființei umane, care reprezintă un factor de transformare a mediului. Responsabil, conștient și 

superior, omul are un impact major asupra mediului. Abordarea acestui impact vizează atât 

aspectele pozitive, cât și pe cele negative. 

Astfel, asigurarea hranei pentru populația umană a necesitat de-a lungul timpului 

creșterea suprafețelor agricole, îmbogățirea solului prin îngrășăminte artificiale și distrugerea 

dăunătorilor cu pesticide. Consecințele negative ale intensificării agriculturii sunt, prin urmare, 

tăierea pădurilor( defrișarea) și poluarea solului și a apelor. 

Creșterea consumului a generat supraexploatarea resurselor naturale, prin defrișare, 

vânătoare, fie legală, fie ilegală( braconaj), pescuit și pășunat excesiv. Vânarea excesivă a dus 

la dispariția multor specii de vertebrate(ex.- bourul din Europa, pasărea Dodo din insula 

Mauritius). Multe alte specii de viețuitoare, din Europa și de pe întreaga planetă sunt amenințate 

azi cu dispariția(nurca, râsul, capra neagră, zimbrul, castorul, balena albastră, ursul Panda, tigrul 

siberian, urangutanul, gorila, elefantul asiatic etc.) 

Trebuie remarcat faptul că oamenii oferă și beneficii considerabile mediului. De 

asemenea, este necesar să observăm influența omului asupra mediului și din acest punct de 

vedere. Memorabile sunt de-a lungul timpului activitățile desfășurate de oameni pentru a 

îmbunătăți mediul. În multe teritorii vaste ale pământului, zonele protejate, sanctuarele și 

parcurile sunt organizate astfel încât totul este păstrat în forma sa originală. Aceasta este 

influența pozitivă cea mai remarcabilă a omului asupra mediului. În astfel de locuri protejate, 

oamenii contribuie la conservarea vieții vegetale și animale. Datorită creării lor, multe specii de 

animale și plante au supraviețuit. Specii rare și deja amenințate trebuie înregistrate într-un 

inventar roșu, care interzice pescuitul, vânatul și colectarea lor. De asemenea, oamenii creează 

canale de apă și sisteme de irigare care ajută la sporirea fertilității solului. 

Din nefericire, în prezent, în mediul înconjurător prevalează activitatea negativă a 

omului care deja are urmări grave precum creșterea temperaturii pământului din cauza emisiei 



”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

80 

 

 

excesive a dioxidului de carbon. De asemenea, defrișarea pădurilor, poluarea apelor, vânatul, 

au determinat dezechilibre semnificative ale ecosistemului. De aceea, este imperios necesară 

schimbarea atitudinii omului față de ierarhizarea valorică a factorilor care influențează mediul 

înconjurător. Trebuie conștientizat faptul că în scurt timp daunele vor fi ireversibile. 

Educarea tinerilor va avea în acest sens ca punct de plecare premisa că o viață de 

calitate, atât pentru ei cât și pentru generațiile viitoare, depinde de conduita responsabilă și 

respectul fiecăruia față de mediul înconjurător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Omul este o parte a naturii și cu siguranță trebuie să trăiască cu ea într-o armonie 
înțeleaptă. ” 

(V. M. Peskov) 
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POLUAREA SOCIALĂ – ADAPTABILITATE ŞI MUTAŢIE 

 
 

Profesor URSACHI  Mihaela, Palatul Copiilor Iași 

Județul IAȘI 

 

 
Încă de la începutul timpului şi existenţa fiinţelor raţionale, totul a încercat să fie 

perfecţionat şi utilizat la maximum, prin folosirea până la epuizare; folosindu-se diverse acţiuni, 

cu intenţia atingerii scopului propus. Deşi o parte din poluare este produsă pe cale naturală, de 

exemplu erupţiile vulcanice, cea mai mare masă poluată şi poluantă îi aparţine omului. Această 

poluare contaminează mediul şi sănătatea generală, atât a omului, cât şi a altor fiinţe. 

Poluarea ce ne vizează, cuprinde trei component esenţiale ale omului: fizicul, psihicul, 

şi nu în ultimul rând, emoţionalul; toate acestea alcătuiesc o persoană completă, şi fiecare este 

afectată de anumiţi factori specifici, având ca rezultat poluarea totală sau parţială a persoanei 

respective. În vederea acestor fapte, corpul uman, împreună cu tot ceea ce depinde de acesta, 

şi-a creat de-a lungul timpului, în urma mai multor procese îndelungate din generaţie în 

generaţie, anumite mutaţii, reuşind să se adapteze noului mediu, puţin cam ostil pentru omul de 

la începutul existenţei fiinţelor raţionale. 

 
POLUAREA ,,FIZICULUI” 

Atât prin alimentaţie, cât şi prin respirarea aerului poluat, corpul uman suferă anumite 

anomalii şi “mutaţii” specifice noului mediu la care este nevoit să se adapteze. Aceste schimbări 

se datorează cauzelor din mediul natural, ca de exemplu atmosferei semi-toxice, poluării apelor, 

a surselor de adapare ale animalelor, a pesticidelor şi soluţiilor nocive infiltrate atât in pământul 

cultivat, cât şi a celor evaporate, ajunse în atmosferă. 

Prin inspirarea anumitor subsţante sau prin mâncarea alimentelor tratate cu ajutorul unor 

procedee chimice, care au afectat atât structura cât şi utilitatea acestora, ne auto-poluăm, 

intoxicându-ne cu chimicale. Acestea sunt de natură microbiologică, introducându-se în 

produse pentru anihilarea anumitor dăunători, creând însă alţii, posibil mult mai periculoşi 

pentru noi, fiinţele umane. Cu toate acestea, corpul uman, de-a lungul timpului, s-a acomodat 

prin adaptarea structurii şi funcţionării, la diferitele schimbări, atât ale mediului, cât şi ale 

hranei, învăţând să se auto-conserve, cât şi să îşi schimbe sistemul imunitar, îmbunătaţindu-l. 
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Deşi apa este elementul esenţial în păstrarea şi dezvoltarea sănătoasă, corectă a corpului 

uman, aceasta reprezintă cea mai utilizată formă de răspăndire a poluării interne a organismului, 

deoarece aceasta se infiltrează până la ultima celulă din corp. Datorită implicării exagerate a 

antropicului în lumea vie, apa conţine poluanţi şi rămăşiţe de diverse materii nocive nouă; cu 

toate acestea, corpul nostru a „invăţat” să selecteze aceste componente şi să le elimine, astfel 

încăt să estompeze efectele lor. 

 
POLUAREA PSIHICULUI 

Psihicul este afectat atât datorită anomaliilor induse prin fizic, cât şi datorită celor ce îi 

sunt induse: anumite credinţe false, suprasolicitări sau expuneri în faţa celor dornici să 

manipuleze. 

Această formă de poluare daunează în mare parte, într-un număr mai mare, deoarece 

creierul şi personalitatea sunt combinate şi îndoctrinate prin aceleaşi unde. Această categorie 

de poluare, se va împărţi în trei sub-categorii, încercând astfel să le cuprind pe fiecare cât mai 

amplu şi detaliat, păstrând însă esenţa şi scopul, respectând tema. 

 
POLUAREA PSIHICULUI: ZGOMOTUL – POLUAREA FONICĂ 

Conform „Dicţionarului Explicativ al Limbii Române” , zgomotul este definit ca „un 

complex sonor nearmonios, supărător şi dezagreabil”. În marile oraşe, în metropole, 

majoritatea surselor de stres, oboseală şi cedare nervoasă, se datorează zgomotului, şi derivaţilor 

săi. 

Încă din anii 1980, s-a stabilit şi declarat existenţa acestui tip de poluare, el fiind în 

creştere continua. Încă nu s-a stabilit cu certitudine în ce mod şi cât de mult afectează poluarea 

sonoră sănătatea umană şi starea de bine a persoanei vizate, dar cunoştinţele acumulate până în 

prezent în acest domeniu ne îndreptăţesc să confirmăm existenţa efectelor nocive ale poluanţilor 

sonori asupra sănătăţii umane. Se ştie sigur însă, că expunerea la niveluri fonice foarte mari 

produce pierderea auzului, aceasta fiind principalul efect pe care îl are şi pe care îl întâlnim cel 

mai des. Alte efecte ale acestui tip de poluare, sunt modificarea ritmului cardiac şi respirator, 

creşteri ale presiunii cerebrale, probleme gastro-intestinale, iar anumite păreri susţin că 

zgomotul foarte puternic şi constant, ar putea fi o cauză a declanşării arteriosclerozei. 

Cu toate acestea, datorită adaptabilităţii, puterii de modelare a simţurilor şi sistemului 

de auto-conservare, aceste cazuri menţionate mai sus sunt rare, corpul uman reuşind în timp 
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să evolueze suficient de mult astfel încât să reziste unor condiţii grele în primă fază, însă 

create tot de el. 

 
POLUAREA PSIHICULUI: INFORMAŢII DEFAVORIZANTE UNEI DEZVOLTĂRI 

PERSONALE CORECTE 

Deoarece televiziunea are cel mai mare impact asupra maselor, prin imagini repetate, se 

poate introduce o altă modalitate de informare poluantă: aceea a mesajelor subliminale. În 

această arie este mult de spus, însă totul poate fi sintetizat într-o singură idee, scurtă şi concisă. 

Mult timp, imaginea a avut un mare impact asupra omenirii în general, datorită harului său de 

a reda din ce în ce mai fidel ceea ce înregistra; însă mesajele subliminale au fost introduse 

tocmai datorită acestei puteri a video-ului. Prin această metodă, care este simplă, rapidă şi 

eficientă într-o mare proporţie, se pot crea persoane fără personalitate, grupul ţintă perfect 

pentru o manipulare sigură, aceasta atrăgând după sine, evident, şi puterea păpuşarului. 

Acest capitol de manipulare şi informare defavorizată s-a încercat a fi estompat în mare 

parte, însă va rămâne mereu o problemă, datorită faptului că acest poluant este cel care se 

adaptează în funcţie de ceea ce este nou şi poate fi hibritizat pentru a deveni o sursă prin care 

se obţine putere, prin care se controlează masele de oameni. 

 
POLUAREA PSIHICULUI: UNDE ŞI CÂMPURI ELECTRO-MAGNETICE 

"Multe dintre armele nonletale avute în vedere utilizează ultrasunete sau energie 

electromagnetică (unde electromagnetice - inclusiv laseri, microunde, radiaţii de 

radiofrecvenţă sau lumină vizibilă pulsatorie, având frecvenţa undelor cerebrale) pentru a 

produce efecte. Se consideră că aceste arme interferează cu procesele psihice (mintale), 

provoacă modificarea comportamentului şi a emoţiilor, pierderea conştiinţei, orbire temporară 

sau permanentă, dureri puternice, ameţeli, greaţă sau afectare severă a funcţiilor organelor 

interne, în foarte multe alte feluri. Marele interes manifestat în prezent în ceea ce priveşte 

tehnologiile pe bază de unde electromagnetice şi cele similare fac din adoptarea unui act 

normativ internaţional, care să interzică în mod expres aceste arme dezumanizante, o chestiune 

urgentă.". („Buletinului oamenilor de ştiinţă din domeniul atomic”, septembrie- octombrie 

1994) 

În activitatea sa, creierul foloseşte semnale electromagnetice. În toate organismele vii 

există un sistem arhaic, diferit de sistemul nervos şi de cel care are în vedere circuitul sangvin 

şi pe cel hormonal, sistem care este considerat a avea natură electromagnetică; acest tip de 
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radiatie, este considerat ca fiind cea mai comuna formă de transmitere a informatiilor în natură. 

Impulsurile electromagnetice au constituit şi încă constituie atât "limbajul" folosit în 

comunicare de către atomi şi molecule, cât şi mijlocul prin care până şi cele mai simple 

organisme primesc o serie de informaţii cu privire la mediul de viaţă (spre exemplu, prin 

intermediul luminii solare). De aceea, majoritatea fiinţelor vii au învăţat să folosească şi 

folosesc electromagnetismul ca pe un sistem de transmitere şi receptare a informaţiilor vitale şi 

ca un mijloc de comunicare între celule şi ţesuturi. 

Undele electromagnetice pot avea influenţe nocive asupra creierului uman, efectele 

fiind vizibile în comportamentul persoanei afectate. Astfel, s-a susţinut că armele ce folosesc 

EMR (electromagnetic radiation) sunt la fel de periculoase ca bomba atomică. 

"Prin folosirea lor Al Treilea Război Mondial poate fi câştigat fără a se şti că acesta s-a purtat. 

Şi aceasta pentru că armele ce folosesc EMR sunt silienţioase, nedetectabile sau foarte greu 

detectabile şi nu lasă «urme» prin care să poată fi incriminate. Cu ajutorul acestora, libertatea 

de gândire, conştiinţă şi voinţă pot fi foarte grav viciate şi chiar înlăturate". („Survey of 

evidence regarding mind control experiments”, C. Welsh, CAHRA (Citizens Against Human 

Rights Abuse), 2003) 

Deşi SUA afirmă că aceste arme produc doar efecte termice, asupra organismului uman, 

acestea nu sunt nocive; în 1990, a fost dovedit, cu documente guvernamentale ale SUA, faptul 

că s-au folosit asemenea arme pentru mind control. 

Deoarece organismul uman este un sistem electrochimic, există anumite aparaturi care 

disturbă, întrerup sau afectează impulsurile electrice ale sistemului nervos putând modifica 

negativ comportamentul şi care pot de-asemenea afecta funcţiile vitale. 

 
POLUAREA EMOŢIONALULUI 

Emoţia este reflectarea tuturor factorilor externi asupra noastră, acordându-ne diverse 

stări interioare, de cele mai multe ori, incontrolabile, în schimb, mascabile. 

Poluarea emoţionalului se datorează schimbărilor de comportament şi lipsei de 

emotivitate care începe să cuprindă din ce în ce mai multe persoane, acestea prezentând în mare 

parte indiferenţă şi sentimente de delăsare; rezultantul principal fiind singurătatea, care tulbură 

prin diverse procedee, depinzând de fiecare om, aceasta acumulându-se în ramura psihică. 
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Adaptabilitatea prezentă în această ramură este cantitatea de sentimente ce pot fi 

acumulate de către o persoană, numărul factorilor crescând în timp, şi de asemenea reacţiile în 

faţa şocurilor fiind reduse; în prezent reacţiile sunt extreme. 

Poluanţii din cadrul acestui sub-capitol, sunt de natură umană, şi nu prezintă exclusiv o 

formă fizică. Ei sunt administraţi direct sau indirect, cu voinţă proprie, conştientă sau nu. 

Echilibrul emoţional, de cele mai multe ori, este cel care determină o schimbare radicală a 

psihicului şi fizicului, aceste trei elemente fiind baza şi reprezendând componentele principale 

ale fiinţei umane. 

ÎNCHEIERE 

Tot ceea ce este în jurul nostru ne afectează şi trebuie să plătim acest preţ, de a ne 

schimba genetic mereu şi mereu şi mereu. Noi suntem cauza principală, care determină 

dominoul naturii, într-un final, prima piesă, noi, reprezentându-o şi pe ultima. Ce este poate cel 

mai rău, este faptul că totul denotă neglijenţa faţă de sine şi indiferenţă, deoarece aceea ultimă 

piesă de domino, este repezentată de una dintre generaţiile noastre viitoare. 
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„Am învățat să zburăm pe cer ca păsările. Am învățat să înotăm în ocean ca peștele. Acum 
rămâne să învățăm cum să trăim pe pământ ca oamenii.”     (G.B. Shaw) 
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1. Introducere 

Complexitatea relaţiilor dintre om şi mediul său fizic de viaţă impune, la începutul 

acestui mileniu, mai mult ca oricînd, necesitatea cercetării minuţioase a impactului activităţilor 

societăţii umane asupra mediului înconjurător. Urbanizarea rapidă poate avea adesea, ca 

rezultat, o deteriorare a calității mediului urban și a zonelor limitrofe, fapt constatat și în orașul 

Iași. 

Proiectul de refacere a Zonei de agrement Ciric din Iași a declanșat numeroase 

controverse pe plan local, determinate în special de tăierile masive de arbori din pădurea 

Ciricului (lucrările de reamenajare au impus defrișarea a 3,7 hectare de teren din cele 340 

hectare de pădure). 

2. Investigații proprii – metode, etape: 

▪ Etapa de documentare - pentru a identifica și analiza complexitatea impactului antropic 

asupra componentelor mediului în zona Ciric – Veneția am utilizat diverse surse 

menționate în bibliografie; 

▪ Etapa de investigație pe teren: 

- Observații periodice în zona luată în studiu: 

* înainte de începerea lucrărilor de reamenajare a zonei; 

* pe parcursul anului 2012 și 2013 - ce au avut drept scop realizarea de comparații 

cu datele culese anterior precum și identificarea noilor probleme de mediu ce  pot 

apărea pe parcursul desfășurării lucrărilor din proiect; 

* după finalizarea lucrării 2013 - 2022 

- Fotografierea unor aspecte relevante în ceea ce privește influenței antropice 

asupra zonei teritoriale/corelarea acestora cu alți factori cum ar fi efectul asupra 

vegetației, faunei, calității aerului, apelor sau solului; 
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- Monitorizarea aparițiilor în mass - media locală și regională care vizează 

aspectele legate de mediu, în diverse etape de derulare a proiectului; 

- Intervievarea unor persoane direct implicate în procesele de amenajare, a 

persoane care locuiesc în zone riverane celei luate în studiu, intervievarea unor 

turiști, a reprezentanților agenților economici din zonă. 

3. Rezultatele investigațiilor efectuate privind amenajarea zonei de agrement Ciric 

– Veneția 

Majoritatea dereglărilor aduse mediului se leagă de activitatea umană, care poate duce 

la degradarea și distrugerea ecosistemelor sau a peisajului. Pentru Iaşi, influența antropică este 

evidentă în toată zona de est a orașului dar mai ales în zona Ciric, zonă de agrement importantă 

pentru locuitorii orașului. 

Înainte de demararea proiectului de reamenajare, lipsa infrastructurii de agrement din 

zona Ciric, foarte căutată de ieșeni, limita posibilitățile de destindere și de petrecere a  timpului 

liber. Activitățile din zonă, aflate la limita dintre turism-agrement-divertisment ar putea fi 

caracterizate ca fiind : 

- insalubre - datorită clădirilor vechi, spațiilor administrative aflate în ruină, construcțiilor 

fără autorizație și avize de mediu, spațiilor de agrement neîntreținute, întinderilor de apă 

cu miros neplăcut și încărcătură microbiană mare, gunoaielor aruncate la întâmplare sau 

depozitate necorespunzător; 

- riscante – din cauza terenurilor defrișate la întâmplare, porțiunilor degradate și 

neconsolidate ale malurilor lacului, inexistenței unor reglementări sau a unei 

supravegheri autorizate privind scăldatul în zonă; 

- neatractive - datorită ofertei reduse privind modalitățile de petrecere a timpului liber. 

Problemele de mediu din zona Ciric – Veneția, identificate în urma investigațiilor 

efectuate pot fi sintetizate astfel: 

o poluarea apei lacului Ciric datorită evacuărilor de ape menajere neepurate; 

o degradarea fondului forestier prin defrișări de arbori; 

o lipsa managementului coerent și eficient al arealului natural; 

o lipsa unei infrastructuri de utilități – rețea de canalizare; 

o intensificarea fenomenului de eroziune și degradare a terenurilor; 

o diminuarea și degradarea spațiilor verzi existente ; 

o nerespectarea regulamentului de urbanism privind amplasarea spațiilor comerciale și 

a zonelor de agrement; 
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o gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi exploatarea în condiţii de risc 

a depozitelor de deşeuri menajere; 

o lipsa unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile; 

o poluarea atmosferei datorată emisiilor generate de activitățile economice din zonă; 

o poluarea atmosferei generată de praful provenit din construcții și de la traficul rutier; 

o poluarea vizuală (degradarea peisajului). 

4. Valorificarea potențialului turistic al zonei de agrement Ciric-Veneția 

Anul 2011 a însemnat începerea lucrările la proiectul de amenajare a lacurilor și a zonei 

Ciric. Proiectul a vizat modernizarea, reabilitarea și reorganizarea zonei de agrement Ciric, 

astfel încât să devină o zonă atractivă atât din punct de vedere turistic, cât și din punct de vedere 

peisager: 

• Circulații (carosabile, pietonale, piste de bicicliști, drumuri); împrejmuiri; rețele 

exterioare; 

• Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, cișmele de apă, bariere, bolarzi, panouri 

informative, corpuri de iluminat, împrejmuiri locale – gărdulețe, jardiniere, pergole, 

foișoare); 

• Platforme colectare deșeuri; 

• Amenajări plaje și piscine (piscina – adulți și copii, construcții anexe - vestiare, dușuri, 

toalete, spații depozitare, spații administrative, spații prim-ajutor, turn observație); 

• Activități agrement (joacă, relaxare, loasir, locuri de joacă copii, zid de escaladat, 

echipament de simulare și structuri gonflabile, plimbare în copaci, spații relaxare, 

picnic); 

• Terenuri de sport (teren de minigolf, teren paintball, teren fotbal inierbat, teren 

multifuncțional (tenis/handbal/baschet), teren tenis de masă; construcții anexe - 

vestiare, dușuri, toalete, depozite, spații administrative; gradene; împrejmuiri); 

Debarcadere și pontoane (garaj bărci + hidrobiciclete, amenajare rampă debarcare, 

spațiu administrativ); 

• Telescaun. 

5. Zona de agrement Ciric, 2013-2022 

După terminarea proiectului am putut constata că o parte din problemele pe care le-am 

identificat în această zonă nu au fost rezolvate în totalitate. Astfel: 
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- unele porțiuni din zona de agrement sunt doar parțial funcționale; telescaunul nu este 

funcțional;unele lucrări au fost prost efectuate, iar în unele zone continua să existe 

materiale depozitate pe spațiile verzi; 

- unele porțiuni de teren și de vegetație au fost degradate din cauza lucrărilor de 

reamenajare; 

- aspectul peisajului oferă o imagine în care contrastul dintre nou și vechi este pregnant 

în unele zone; se constată un management defectuos al bazei de agrement în zona de 

hidrobiciclete și bărci – nu toate persoanele sunt echipate cu veste de salvare, iar în ciuda 

avertismentului "scăldatul interzis", unii tineri se aruncă în apă; coșurile și containerele 

de gunoi insuficiente; lipsa unui regulament strict al traficului rutier în zonă; 

6. Concluzii 

Sursele antropice cu posibilă influență negativă asupra zonei luată în studiu sunt: 

lucrările de amenajare a Zonei de agrement Ciric - Veneția; activități desfășurate de unii 

agenți economici din vecinătatea zonei studiate; managementul defectuos al deșeurilor solide 

și lichide;transporturi (rutier, aerian); activități de turism și agrement. 

Pentru diminuarea efectului antropic asupra mediului în această parte a orașului Iași 

propunem următoarele măsuri: 

- un management cu adevărat funcțional al deșeurilor; 

- plantarea de specii lemnoase și ierboase în zona cuprinsă între lacul Veneția și 

Cartierul Green Park; 

- continuarea reabilitării infrastructurii de utilități – aspect rezolvat parțial în urma 

reamenajării; 

- dezafectarea unor depozite de deşeuri menajere, din construcții și demolări care 

afectează calitatea apelor de suprafaţă şi de adâncime - aspect rezolvat parțial în 

urma reamenajării; 

- realizarea unor lucrări hidroameliorative suplimentare precum: fixarea versanţilor 

cu valuri de pământ, bararea şi consolidarea văilor, agroterasare la care se adaugă 

organizarea antierozională a terenului prin plantări de arbori etc; 

- interzicerea circulaţiei pe anumite trasee ori la anumite ore, mai ales a maşinilor 

grele; 

- constituirea de perdele de vegetație (împăduriri) pentru absorbția undelor sonore și 

diminuarea poluării fonice; 
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-  păstrarea biodiversităţii prin administrarea eficientă a zonelor cu vegetație și faună 

din zonă; 

- reducerea turismului necontrolat în zonă; 

- constituirea unor perdele de vegetație pe marginea drumurilor de acces și la limitele 

zonei de agrement care ar contribui și la protejarea păsărilor care și-au stabilit aici 

habitatul; 

- gestionarea corespunzătoare a infrastructuri(drumuri, parcări, spații de agrement 

etc.) în vederea practicării unui turism modern și ecologic – aspect rezolvat  parțial 

în urma reamenajării; 

- o mai bună informare și conștientizare a cetățenilor privind importanța educației 

ecologice și implicațiile acesteia în protecția mediului. 

 
Bibliografie: 

Muntean O.L., 2005 - Evaluarea impactului antropic asupra mediului, Editura Casa 

Cărții de știință, Cluj-Napoca; 

Petrescu – Mag R.M., 2008 - Politici, instituții și legislație pentru mediu, Editura 

AcademicPres, Cluj-Napoca; 

***www.anpm.ro 
 

 

 

 
 

 

„Natura trebuie protejată, întrucât ne protejăm copiii. Descendenții nu ne vor ierta niciodată 

pentru devastarea pământului, pentru profanarea a ceea ce ne aparține nu numai nouă, ci și lor, 

prin drept.” 

( K. Paustovsky) 

http://www.anpm.ro/
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Potențialul educativ al activităților școlare și extrașcolare este incontestabil, dar 

consider că, din perspectiva temei abordate, nu putem trece cu vederea rolul orei de dirigenție 

și implicit misiunea profesorului diriginte. 

Am observat faptul că paradigma actualelor programe școlare (atât pentru pentru 

gimnaziu cât şi pentru învăţământul liceal) este una comunicativ-funcţională. În acest sens, 

principiile actualului model didactic vizează: urmărirea unui set unitar şi coerent de finalităţi 

ale actului educativ pe parcursul întregii şcolarităţi obligatorii și adoptarea unui model didactic 

coerent, în cadrul căruia să apară evidentă deplasarea accentului de pe simpla achiziţionare de 

cunoştinţe pe formarea de competenţe şi atitudini. 

Documentul de politici Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea 

Curriculumului național. Cadrul de referință al curriculumului național (aprobat prin OME nr. 

3239/2021) definește un profil de formare al absolventului de școală românescă, care este 

elaborat pe baza prevederilor din Recomandarea Consiliului privind competențele cheie din 

perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți. 

Competențele-cheie reprezintă instrumentele culturale de care au nevoie tinerii în 

societatea cunoașterii. Acestea sunt: competență de literaţie; competență de multilingvism; 

competență matematică și competență în științe, tehnologie și inginerie; competență digitală; 

competență personală, socială și de a învăța să înveți; competență civică; competență 

antreprenorială; competență de sensibilizare și exprimare culturală. Iată motivul pentru care 

profesorul diriginte și ora sa au menirea fundamentală de a contribui la formarea personalității 

elevului în plan moral și civic. Programul școlar sau extrașcolar al elevilor noștri va include în 

acest sens activități care susțin promovarea unui mod de comportament situat la nivelul 

cerințelor de civilizație și de cultură ale societății contemporane și ale contextului global actual. 

Se vor avea în vedere competențe-cheie precum cea socială, civică, antreprenorială și nu în 

ultimul rând cea de sensibilizare și exprimare culturală. Prin cultivarea acestora se vor stimula 

atitudini și convingeri pozitive, deprinderi și valori de conduită civică, dezvoltarea continuă a 

universului spiritual al tânărului în formare, oferindu- 
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i totodată prilej de a reflecta asupra propriei atutudini pe care o are față de realitate, de lume și 

de mediul înconjurător. 

După cum observăm în noile abodări metodologice din sfera didactică, întregul proces 

educativ a fost regândit în sensul raportării profilului uman la cerințele societății actuale, la 

mediul înconjurător și la resursele pe care acesta ni le oferă. Astfel se obține o educație de 

calitate centrată pe profilul unui tânăr pregătit pentru viață, conștient de necesitatea învățării pe 

tot parcursul vieții, dar mai ales conștient de resursele personale și ale mediului înconjurător. 

Acest proces nu poate fi posibil fără o bună funcționare a relației școală-comunitate. 

În relația școală-comunitate un factor determinant îl reprezintă comunicarea dintre 

cadrul didactic și familiile elevilor. Cu atât mai importantă devine misiune profesorului cu cât 

va reuși să inoveze actul educativ și să schimbe percepția părinților asupra școlii, a acelora care 

încă mai cred că își trimit copiii la școală doar pentru achiziționarea de cunoștințe. 

Toate schimbările din lume din ultimele decenii arată că acest principiu este învechit și 

că educația capătă valențe noi pentru a corespunde cerințelor umanității. Iar aceste cerințe 

vizează pe lângă componenta intelectuală a profilului uman și pe cea a resurselor de care omul 

are nevoie pentru o viață de calitate. Progresul tehnic interferează însă în mod inevitabil cu 

dezvoltarea naturală și provoacă daune mediului înconjurător. De aceea este imperios necesară 

o educație timpurie a ființei umane în sensul conservării și folosirii resurselor în mod 

responsabil. Așadar, materialele și activitățile educative, atât formale, cât și non-formale, vor fi 

proiectate cu scopul dezvoltării de abilități, valori, atitudini, facultăți intelectuale și morale, 

componente esențiale din profilul omului care pentru a rămâne punctul central al universului în 

care trăiește va trebui să ducă o viață sănătoasă, în armonie cu natura. 

Noi, cadrele didactice, conștientizăm acum, mai mult ca oricând, necesitatea 

schimbării de percepție și de viziune asupra activităților școlare și extrașcolare, asupra orelor 

de dirigenție clasice, dar și a implicării active a familiilor elevilor în anumite segmente din actul 

educării. Desigur, aceste aspecte presupun efort din partea actanților implicați, desprinderea lor 

de zona de rutină și confort, dar rezultatele obținut validează munca tuuror și alimentează 

speranța că vom reuși să păstrăm viu entuziasmul generațiilor viitoare pentru mediul 

înconjurător și misterele naturii și pentru o călătorie responsabilă în universul cunoașterii lumii. 

„Păşeşte înainte în lumina lucrurilor, lasă Natura să-ţi fie profesor”- (William Wordsworth). 

„Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transforma pe om şi, prin această 

transformare, creează natura” (Democrit) 
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Lumea în care trăim este mult diferită de cea a înaintaşilor noştri. Dacă ne gândim  doar 

la televiziune, Internet, multitudinea mijloacelor de transport şi la confortul vieţii de zi  cu zi, 

toate aceste realităţi sunt considerate de tinerele generaţii ca de la sine înţelese, iar lipsa lor 

devine insuportabilă. Aceste standarde de viaţă ridicate implică, pe de o parte, costuri foarte 

mari pentru producerea şi menţinerea lor, iar pe de altă parte, au ca efect colateral o poluare 

care se traduce în limitarea standardelor de viaţă pentru urmaşii noştri. Astfel, pentru 

funcţionarea aparatelor electrocasnice, pentru a ajunge dintr-un loc în altul, pentru a menţine în 

locuinţă căldură în timpul iernii sau răcoare pe timpul verii etc. avem nevoie de energie. 

Energia imensă consumată la nivel global se obţine, în principal, din combustibili fosili: 

petrol, gaze naturale şi cărbuni, care prezintă ca dezavantaje faptul că sunt resurse epuizabile şi 

că pentru a fi transformate în energie, prin ardere, degajă în atmosferă dioxid de carbon, 

principalul gaz care determină efectul de seră. Efectul de seră determină schimbări importante 

de climă pe întregul glob, precum şi fenomene meteorologice extreme ce ameninţă serios 

supravieţuirea multor specii de plante şi animale, precum şi viaţa şi sănătatea oamenilor. În 

această situaţie, alternativa pe care o constituie sursele de energie neconvenţională oferă soluţia 

la ambele probleme menţionate anterior. Astfel, acestea nu au efecte poluante asupra mediului, 

nu produc schimbări climaterice şi, în plus, prezintă avantajul că sunt inepuizabile. Chiar dacă 

în prezent energia nepoluantă şi regenerabilă este mai scumpă, în viitorul apropiat va prezenta 

o alternativă viabilă pentru satisfacerea nevoilor energetice. 

Dacă din punct de vedere istoric se observă o evoluţie în folosirea surselor de energie 

de la lemn la cărbune (în secolul al XIX-lea) şi de la cărbune la petrol (în secolul al XX-lea), 

odată cu detectarea limitelor surselor clasice de energie, devine tot mai evidentă nevoia de a se 

folosi (în secolul XXI) noi surse de combustibili şi de a produce energie în alte moduri decât 

cele clasice. Sursele de energie folosite în prezent sunt de două feluri: surse de energie 

convenţionale (energia hidraulică, cărbunii, petrolul şi gazele naturale) şi surse de energie 
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neconvenţionale (energia solară, energia eoliană, energia apei, energia nucleară, energia 

geotermală, energia din biomasă). Toate aceste sunt deja folosite, cele mai viabile pe termen 

lung fiind acelea care sunt şi regenerabile şi nepoluante. 

Soarele reprezintă sursa de energie şi de viaţă a tuturor fiinţelor vii de pe Pământ. 

Teoretic, energia solară care ajunge pe Pământ în 40 de minute, ar fi suficientă pentru a acoperi 

nevoia de energie pe un an a întregii omeniri. Aproximativ 1-2% din energia solară se 

transformă în energie eoliană. Energia eoliană este generată prin transferul energiei vântului 

unei turbine eoliene. Energia cinetică a vântului poate fi folosită să întoarcă turbine, care 

generează electricitate. Energia geotermală, adică energia resurselor termice ale scoarţei 

terestre provenite din energia solară care este înmagazinată în Pământ şi căldura conţinută în 

fluidele şi rocile subterane sau în magma vulcanică. Hidroenergia este o formă de energie 

regenerabilă, se produce energie electrică prin utilizarea energiei apelor. Biomasa, ca energie 

solară acumulată sub formă chimică în materia de origine vegetală sau animală este una dintre 

cele mai preţioase şi diversificate resurse de pe Pământ. 

Energia solară/ helioenergia 

Atmosfera reflectă aproximativ 30% şi absoarbe 20% din radiaţia solară; astfel, pe 

suprafaţa solului ajung doar 50% din ea. Chiar şi în aceste condiţii, această cantitate este de 170 

de milioane de ori mai mare decât productivitatea marilor centrale. În zonele tropicale aceasta 

cauzează arderea tufişurilor, focul izbucnind datorită focalizării razelor solare prin picăturile de 

rouă, care se comportă ca nişte lentile optice. Grecii au utilizat energia solară încă din anul 400 

i.e.n pentru aprinderea focului, folosind globuri de sticlă pline cu apă. În 200 i.e.n ei foloseau 

oglinzi concave în acest scop. 

În cuptorul solar modern, lumina solară este folosită pentru a găti: o oglindă (reflectorul) 

focalizează razele soarelui pe mâncare sau pe vas. În unele cuptoare solare, în loc de oglinda 

concavă se foloseşte un sistem de oglinzi plate pentru a direcţiona razele soarelui pe alimente. 

Pe acelaşi principiu se bazează şi funcţionarea furnalului solar. În Mont Luis, Franţa, s-a 

construit o clădire cu mai multe nivele, cu o latură acoperită de oglinzi, astfel încât totalitatea 

lor să formeze o uriaşă oglindă concavă. Camera de încălzire din focar se poate încălzi până la 

3000 grade C, temperatură de topire pentru majoritatea metalelor. Într-o oarecare măsură orice 

casă este încălzită de Soare, dar unele dintre ele sunt proiectate pentru a folosi cât mai bine 

această sursă de energie gratuită. Aceste case au ferestre mari pe partea unde cad razele Soarelui 

la amiază, şi pe partea mai răcoroasă, mai mici. În multe locuri se montează obloane sau 

jaluzele, confecţionate din material izolant termic, care se închid 
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noaptea, iar astfel se păstrează căldura primită în timpul zilei. Aceasta se numeşte folosirea 

pasivă a energiei solare. 

Există, însă, şi moduri active de a folosi energia solară, prin transformarea energiei 

termice (sau calorice) a razelor solare, în vederea producerii apei calde şi/sau a energiei 

electrice, prin intermediul unor panouri solare. Pentru aceste două finalităţi se folosesc două 

tipuri de panouri: cele solare/termice şi cele fotovoltaice. Panoul solar utilizat pentru obţinerea 

energiei termice, privit în mod simplist, este practic o cutie vopsită în negru la interior, culoare 

ce are rolul de atragere a razelor soarelui, care este traversată de câteva conducte prin care trece 

apa rece. Cutia este acoperită cu un geam şi îndreptată spre soare. Razele calorice ale soarelui 

încălzesc apa care circulă prin ţevile din cutie, transformând-o în apă caldă si căldură. 

Sistemele fotovoltaice realizează conversia directă a energiei radiaţiei solare în energie 

electrică, fără o poluare sonoră şi fără emisia unor gaze poluante în mediul ambiant, având o 

serie de avantaje precum faptul că este gratuită, abundentă, complet nepoluantă. Panoul 

fotovoltaic transformă energia luminoasă a Soarelui în energie electrică, razele solare fiind 

captate cu ajutorul unor oglinzi speciale ce formează celulele solare, mici generatoare de 

energie. Montarea oblică a acestora contribuie la o mai bună orientare în raport cu direcţia 

razelor de soare, ţinându-se cont şi de necesitatea ca elementele să nu se umbrească reciproc. 

Sistemele fotovoltaice au fost folosite la început pentru a echipa sateliţii, iar ulterior, pe scară 

tot mai largă au început să fie utilizate atât la alimentarea ceasurilor electronice, a 

calculatoarelor, a echipamentelor, cât şi a diverselor receptoare electrice. În ultimii ani, sute de 

mii de sisteme fotovoltaice au fost instalate în toată lumea. Ele sunt folosite în localităţi mici, 

unde implementarea unui astfel de sistem este mai rentabilă decât conectarea la reţeaua electrică 

sau folosirea de baterii – minigeneratoare de curent. Acestea pot alimenta cu energie o serie de 

consumatori, pornind de la satele izolate până la locuinţele din centrele urbane. O importanţă 

deosebită o are utilizarea sistemelor fotovoltaice pentru semnalizarea şi balizarea porturilor 

maritime. Actualmente există o serie de aplicaţii fotovoltaice eficiente şi fiabile, cum ar fi: 

încărcarea acumulatorilor de maşină, electrificarea rurală cu sisteme fotovoltaice, generatoare 

izolate de energie electrică, sistemele fotovoltaice pentru cabanele izolate. 

Deşi sistemele de producere prin sistem fotovoltaic a electricităţii bazate pe intensitatea 

luminoasă obţinută de la razele solare au neajunsul că nu funcţionează noaptea, iar costul ajunge 

până la de 5 ori mai mult decât cel al sistemelor clasice, costurile de investiţie ale acestora scad 

odată cu creşterea numărului de instalaţii. Instalaţiile fotovoltaice necesită o protecţie specială, 

având în vedere faptul că instalaţia nu poate fi pur şi simplu 
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deconectată, deoarece chiar şi lumina difuză are un aport la generarea de curent continuu. La 

ora actuală au apărut noi materiale şi tehnologii pentru dispozitivele electronice de putere şi 

dispozitivele fotovoltaice. De exemplu, se pot realiza dispozitive fotovoltaice pe filme subţiri 

(cupru, indiu, galiu, sau materiale organice), cu stabilirea unor procese de depunere alternativă, 

posibil cât mai avantajoase pentru producţia la scară industrială şi cu costuri scăzute. Când 

celulele fotovoltaice nu depăşesc o anumită grosime, acestea pot fi integrate în structura unui 

perete exterior transparent. Sistemul fotovoltaic poate fi cuplat la o reţea electrică sau poate fi 

autonom ca o baterie de acumulare pentru aparate mici. 

Energia eoliană 

Energia eoliană este una dintre cele mai vechi surse de energie nepoluantă. Ea a început 

să fie folosită pe scară largă abia prin anii 70-80, când SUA a adoptat mai multe programe 

destinate să încurajeze folosirea lor. Turbinele eoliene sunt construite în locuri cu vânt puternic, 

grupate în aşa-numitele "wind farms". Turbinele de vânt pot fi folosite pentru producerea 

electricităţii individual sau în grupuri, denumite „ferme”. Fermele de vânt, care în prezent sunt 

complet automatizate, asigură, spre exemplu, 1% din electricitatea necesară statului California, 

adică 280 de mii de locuinţe, însă aproximativ 80% din energia eoliana din lume este produsa 

acum in California. 

Folosirea energiei vântului a început încă din antichitate. Pentru aceasta s-au folosit două 

instalaţii: aripa vintrelei (pânzei/velei) şi apa morii de vânt. Dar cu cât ne apropiem de timpurile 

noastre, cu cât se reduce mai mult partea ce revine energiei eoliene (energia vântului) în totalul 

balanţei energetice a omenirii. Este şi firesc: vintreaua aproape primitivă şi roata morii de vânt 

nu pot să se ia la întrecere cu motoarele de tip modern. Totuşi energia "cărbunelui albastru" 

cum este numit în mod obişnuit vântul, este colosală. Totuşi, vântul este un izvor de energie 

nesigur. Forţa lui se schimbă aproape în permanenţă, de la perioade cu rafale puternice care 

distrug natura şi construcţiile umane, până la săptămâni întregi care în care nici măcar nu adie. 

Pentru ca vântul să poată fi utilizat în obţinerea de energie, el trebuie să sufle mereu cu 

aproximativ aceeaşi putere. O ţară în care vânturile sunt constante este Olanda, bine cunoscută 

pentru morile sale de vânt, folosite, în majoritatea cazurilor, pentru acţionarea pompelor pentru 

evacuarea apei, pentru apa folosită în consumul oamenilor şi la adăpatul vitelor. Cea mai largă 

folosire energia vântului o poate găsi la irigarea câmpurilor, la alimentarea cu apă a tinerelor 

plantaţii de păduri, etc. 

Energia electrică produsă de o centrala eoliană ar urma sa fie dirijată în instalaţii speciale 

pentru descompunerea apei în oxigen şi hidrogen. Oxigenul urmând să fie folosit în economia 

naţională a ţării, iar hidrogenul să fie păstrat în rezervoarele de gaz ale centralei 



”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

97 

 

 

eoliene astfel încât în perioadele lipsite de vânt, un motor de combustie internă să funcţioneze 

folosind hidrogenul drept carburant. 

Cantităţi inepuizabile de energie se află în „oceanul aerian”. Din această gigantică cantitate noi 

putem să folosim doar nişte fărâme abia sesizabile. În orice caz, capacităţile tuturor tipurilor de 

instalaţie de forţă eoliană sunt incomparabil de mici faţă de puterea totală a vântului. Ele sunt 

extrem de mici şi în comparaţie cu puterile centralelor electrice termice sau hidraulice. 

Energia nucleară 

În timpul fisiunii nucleului atomic se degajă energie. De această energie nucleară sunt 

legate mari speranţe şi mari temeri ale omenirii, soarta popoarelor globului pământesc depinde 

în mare măsură de direcţia în care va fi orientată puternica sa forţă: spre opere creatoare şi viaţă 

sau spre scopuri distrugătoare şi moarte. Una din principalele caracteristici ale unui combustibil 

este cantitatea de energie pe care acesta o eliberează în timpul arderii. În această privinţă 

combustibilul atomic nu are egal. 

Un kilogram de uraniu eliberează 29 900 000 kWh energie iar un kilogram de hidrogen, 

chiar 177 500 000 kWh. Energia conţinută într-un kg de benzină ajunge pentru a acţiona un 

autoturism timp de 10 minute, iar energia reacţiilor nucleare într-un kilogram de hidrogen este 

suficientă pentru a ridica un munte în greutate de 1 miliard tone la înălţimea de 65 metri. O 

centrală electrică termică cu o capacitate de 600 000 kW consumă în 24 de ore cinci trenuri de 

cărbune. O centrală electrică de aceeaşi putere care funcţionează cu combustibil atomic, 

consumă într-un an aproximativ o tonă de uraniu. Aceste valori sunt pur şi simplu incomparabile 

între ele. Totuşi, deşi combustibilul atomic, în special uraniul şi thoriul, nu sunt elemente foarte 

rare, (uraniul se găseşte în proporţie de 0,0005% în scoarţa pământului, iar thoriul in proporţie 

de 0,0008%), ele sunt puţin folosite datorită costurilor ridicate de prelucrare în vederea utilizării 

şi a riscurilor implicate în procesul de realizare a energiei. Din această cauză energia electrică 

obţinută în prezent în centralele atomoelectrice este mai scumpă nu numai decât energia produsă 

de hidrocentralele electrice, ci şi decât energia electrică a centralelor termoelectrice. 

Problema creării unor maşini de transport acţionate de motoare atomice este extrem de 

seducătoare. Folosirea energiei atomice deschide posibilitatea realizării de zboruri cosmice 

până la cele mai îndepărtate graniţe ale sistemului solar. De aceea, în toate ţările lumii, savanţii 

şi inginerii lucrează atât de intens la rezolvarea problemelor de creare a unor locomotive, 

automobile şi avioane atomice. Primele succese în acest domeniu sunt de 
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necontestat: plutesc de pe acum primele submarine cu motor atomic, există proiecte tehnice 

pentru locomotive atomice, etc. 

În Franţa, energia atomică asigură 70% din consumul de electricitate. La nivel mondial, 

însă, nu se construiesc noi centrale nucleare din cauza depăşirii costurilor, a întârzierii şi, poate 

cel mai important, din cauza temerilor populaţiei în ceea ce priveşte riscul producerii de 

accidente. 

Energia apei/Hidroenergia 

Dintre toate sursele de energie regenerabile, hidroenergia a fost mai mult folosită, deşi 

în ultima vreme punerea în aplicare a unor programe hidroenergetice din tari in curs de 

dezvoltare a fost temporizata din motive financiare si sociale, sau ecologice. Numai o mica 

parte din potenţialul hidroenergetic din ţările în curs de dezvoltare este utilizat în proporţie de 

5% în Africa, 8% în America Latină, 9% în Asia. China a captat cam 10% din potenţialul său 

exploatabil de 378 GW, cel mai mare din lume. 

Energia mareelor reprezintă un tip de energie primară regenerabilă ce poate fi utilizată 

pentru a produce electricitate. Aceasta se bazează pe exploatarea fluctuaţiilor periodice ale 

nivelului mărilor şi oceanelor, datorate atracţiei gravitaţionale exercitate de Lună şi de Soare 

asupra apelor. Pe plan mondial se afla în studiu mai multe tipuri de instalaţii de captare a acestui 

tip de energie. Proiecte importante se afla în curs de desfăşurare în Canada, Franţa şi Anglia. 

Realizarea acestor proiecte nu este sigură, deoarece prin implementarea ideilor existente în acest 

domeniu se modifică considerabil ecosistemul local. Mareele ating uneori înălţimi 

impresionante, iar puterea lor totală este colosală. După unele calcule, pe întreg globul ea s-ar 

ridica la 8000 de miliarde de kilowaţi, ceea ce depăşeşte de 100.000 de ori capacitatea tuturor 

centralelor hidroenergetice în funcţiune pe întregul glob pământesc. În direcţia folosirii acestui 

gigantic izvor nesecat de energie, omenirea face abia primii paşi. 

Energia valurilor este o alta sursă importantă de energie. Puterea medie anuală pe 

coasta Oceanului Atlantic este cuprinsă între 15 şi 80 kW/m de coastă. Prototipuri de centrale 

de acest gen sunt astăzi în fază de analiză şi testare. Din păcate însă, energia valurilor nu se 

poate folosi pe scară largă, datorită suprafeţelor mari ocupate de instalaţiile de captare. Totuşi, 

energia valurilor este fără limită. Este un izvor nesecat, cum nesecat este şi oceanul. În mările 

cu apă mică, închise în toate părţile de uscat, cum este, de pildă Marea Baltică, valurile rareori 

depăşesc înălţimea de patru, cinci metri, pe când în largul oceanului, în special în emisfera 

sudică, unde cercul de apă cuprinde tot globul şi valurile se pot dezlănţui în voia lor, iar vânturile 

de apus suflă în permanenţă fără a-şi schimba direcţia, se întâlnesc destul de des 
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valuri înalte de 12-18 metri. Energia colosală a valurilor se manifestă în izbitura lor iar ea este 

foarte mare. 

Totuşi, în mod practic, această energie nu se foloseşte aproape deloc. Două lucruri 

împiedică folosirea energiei valurilor. În primul rând faptul că acest izvor de energie este foarte 

inegal, energia valurilor este utilizată doar în cazul în care valurile sunt înalte şi constante în 

timp; şi al doilea motiv şi cel mai important este faptul că tehnica contemporană nu cunoaşte 

instalaţii cu ajutorul cărora am putea destul de uşor, destul de complet şi economic să 

transformăm energia valurilor în curent electric. 

Pe globul pământesc nu există două centrale electrice care să semene una cu cealaltă, 

aşa cum pe Pământ nu există două râuri care să fie la fel, deci fiecare hidrocentrală se 

construieşte ţinându-se seama de condiţiile concrete ale râului respectiv. Există totuşi un şir  de 

caracteristici care fac să raportăm centralele hidroelectrice la o anumită grupă. Ele pot fi 

deosebite, în termeni foarte generali, după putere, după căderea de apă: cu cădere mică (sub 25 

de metri), cu cădere mijlocie (25-75 de metri), cu cădere mare (peste 75 de metri) şi, de 

asemenea, ele pot fi de baraj sau cu derivaţie. 

Puterea energetică totală a tuturor râurilor de pe globul pământesc este estimată la 500 

milioane kW. De cele mai mari rezerve de energie hidraulică dispune Africa (204 milioane 

kW), urmată de Asia cu 110 milioane kW, Europa şi America de Sud cu câte 55 milioane kW 

şi, în sfârşit Australa cu 18 milioane kW. 

Energia geotermală 

Temperatura planetei creşte considerabil odată cu aproprierea de centrul său. În anumite 

zone de pe planetă, la adâncime, se găseşte apă la temperaturi foarte ridicate. Geotermia de 

temperatură ridicată (150 până la 300°C) presupune pomparea acestei ape la suprafaţă, unde, 

prin intermediul unor schimbătoare de căldură, se formează vapori, care sunt utilizaţi ulterior 

în turbine, ca şi în cazul centralelor termice clasice şi astfel se produce electricitate. Resursele 

geotermice cu o temperatură scăzută (mai mică de 100°C) sunt extrase cu ajutorul unor pompe 

termice, în scopul eliberării unei cantităţi de căldură pentru diferite necesităţi. Potenţialul 

geotermic natural este, în continuare, considerat limitat, deoarece există numeroase locaţii unde 

se întâlneşte o temperatură foarte ridicată (mai mare de 200°C), dar nu există apă. Această 

resursă termică poate fi exploatată prin intermediul tehnologiei "rocilor calde şi uscate", în curs 

de dezvoltare. Principiul constă în pomparea de apă prin intermediul unui puţ către zonele de 

mare adâncime (mai mari de 3000 m) corespunzătoare fisurilor din rocă. Această apă reîncălzită 

urcă prin intermediul unui alt puţ şi permite producerea de 
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electricitate ca şi în cazul centralelor termice clasice. Totuşi, potenţialul acestui tip de energie 

nu este precizat. 

Rezervele de energie existente în interiorul Pământului sunt atât de mari încât ele ar fi 

din plin suficiente pentru a asigura nevoile omenirii timp de multe secole şi milenii. Dar nu este 

uşor să ajungi la aceste rezerve de energie. Ea se află la mare adâncime de pământ. În medie, la 

fiecare 30-40 de metri adâncime spre centrul Pământului, temperatura creşte cu un grad, în 

unele locuri ridicarea temperaturii se face mai lent iar în alte parţi mai repede; cifra dată fiind o 

cifră medie. Acceptând-o, noi vedem că deja la o adâncime de aproximativ 3 km temperatura 

atinge în medie 100 de grade iar la o adâncime de doar 15 km poate fi produs abur de înaltă 

presiune, utilizabil în cele mai bune turbine cu abur. De aceea, în prezent, din acest rezervor 

gigantic de energie din adâncurile Pământului sunt accesibile folosirii doar rare picături, 

picăturile care ies prin rupturile şi crăpăturile scoarţei terestre. Într-un fel sau altul, energia 

adâncurilor Pământului este practic inepuizabilă. Totuşi această energie este utilizată de către 

centrale geotermice cu cazane subterane care utilizează aburul de înaltă presiune din interiorul 

Pământului. 

Energia din biomasă 

Biomasa poate fi considerată o energie regenerabilă, cu condiţia exploatării durabile a 

ei (de exemplu, în cazul utilizării lemnului drept combustibil, refacerea fondului forestier). În 

general, termenul de biomasă se referă la o sursa ce furnizează biocombustibili şi biocarburanţi. 

Lemnul acoperă mai mult de 10% din cererea de energie primară în multe ţări din Asia, 

Africa şi America Latină, în câteva ţări din Europa (Suedia, Finlanda, Austria). Utilizarea 

lemnului ca sursă de energie a crescut foarte mult în ultimele decenii în ţările în curs de 

dezvoltare, dar această resursă nu a fost exploatată durabil, determinând despăduriri masive. 

Emisiile datorate arderii lemnului într-o instalaţie industrială de încălzire sunt mai reduse decât 

în cazul arderii combustibililor fosili. Dacă pădurile din care provine lemnul sunt gestionate 

într-o manieră durabilă, emisiile de CO2 cauzate de această filieră de producţie, nu ar fi decât 

cele cauzate de benzina consumată în cadrul operaţiilor de plantare, recoltare şi comercializare. 

Aceasta ar reprezenta aproximativ 5% din combustibilul vândut. Trebuie subliniat faptul că o 

energie regenerabilă nu este neapărat şi o energie total nepoluantă. 

Biocarburanţii lichizi sunt mai scumpi din punct de vedere al obţinerii şi produşi pe 

baza unor culturi energetice (stuf, trestie de zahăr, floarea soarelui, grâu, porumb etc.), sunt cel 

mai bine puşi în valoare în aplicaţii din domeniul transportului. Ei sunt utilizaţi în prezent, 
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mai ales pentru alimentarea motoarelor termice, fiind amestecaţi cu mici cantităţi de carburanţi 

tradiţionali, pentru a le ameliora caracteristicile. Cei mai renumiţi sunt în acest sens 

“bioetanolul” si “biodieselul”. 

Bioetanolul este principalul biocarburant lichid utilizat în lume şi este produs în special 

în Brazilia şi Statele Unite. Producţia mondială este de aproximativ 50 miliarde litri anual, din 

care, 37 miliarde litri provin din cele două continente Americane. Materiile prime cele mai 

folosite sunt trestia de zahăr şi cerealele. 

Biodieselul este al doilea ca nivel de producţie, dar se află într-o continuă dezvoltare. 

Principalii producători de biodiesel se află în Uniunea Europeană, ce produce anual peste 4 

milioane de tone din totalul mondial de 4,6 milioane tone. Ca materie primă se folosesc, în 

special, uleiul de rapiţă şi cel de floarea soarelui. Se estimează că producerea biocarburanţilor 

va lua o amploare deosebită, creşterea anuală din ultimii 5 ani fiind de peste 15%. România are 

un potenţial imens pe piaţa biocarburanţilor, de circa 600.000 de tone pe an. Mai multe companii 

interne şi internaţionale şi-au anunţat intenţiile de a construi rafinării de biocarburanţi în 

România. 

Biocarburanţii gazoşi sunt folosiţi în special în domeniul casnic şi în transporturi, dar 

şi în domeniul industrial. Biogazul este un complex de hidrocarburi uşoare, obţinut prin 

descompunerea deşeurilor organice nereciclabile din domeniul menajer, agricol şi industrial în 

medii umede şi lipsite de oxigen molecular. Acest proces are loc şi în mod natural prin 

descompunerea materiilor organice sedimentate pe fundul apelor stătătoare sau în alte locuri 

unde nu pătrunde aerul. Constituentul principal al biogazului este metanul. 

Agenţii fermentării acestor materii organice sunt două specii de bacterii: Bacillus 

cellulosae methanicus si Bacillus cellulosae hydrogenicus. Dupa cum le arată şi numele, aceste 

bacterii se hrănesc cu celuloza şi generează ca produşi secundari ai metabolismului lor metanul 

şi, respectiv, hidrogenul. 

Pornind de la fenomenul natural cunoscut şi studiat încă din secolul al XVII-lea, au fost 

dezvoltate instalaţii de fermentare anaeroba controlată a materiilor organice reziduale. Pentru o 

lungă perioadă de timp, mai ales în perioada interbelica, aceste instalaţii erau folosite pentru 

descompunerea materiilor organice în staţiile de epurare a apei, iar biogazul obţinut era neglijat. 

Treptat însă, acesta s-a impus ca o sursă de energie ieftină şi destul de uşor de obţinut. Ca 

materie primă pentru obţinerea biogazului, se folosesc în principal gunoaiele provenite de la 

creşterea animalelor, plantele acvatice şi algele. Acestea din urmă au o capacitate extrem de 

mare de multiplicare, într-un timp relativ scurt, ceea ce creează o disponibilitate mare de 

materie organică ce poate fi folosită în filiera de metanizare. 
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Metanul este componenta care conferă valoare energetică biogazului. Pe lângă metan, biogazul 

mai conţine dioxid de carbon, hidrogen, hidrogen sulfurat, vapori de apă, amoniac, azot, diverşi 

compuşi organici gazoşi etc. Datorită prezenţei acestor gaze, puterea calorică a biogazului este 

mult mai scăzută decât a metanului pur. 

Energia hidrogenului 

Hidrogenul reprezintă o alternativă la petrolul şi la gazele care se scumpesc si dispar. În 

prezent există cinci căi principale de obţinere a hidrogenului: conversia chimică, electroliza, 

termoliza, biofotoliza şi termoelectroliza, cele mai importante fiind conversia chimică şi 

electroliza. Se preconizează că în viitor hidrogenul va fi principalul combustibil pentru 

mijloacele de transport, alături de energia electrică şi biocombustibilii lichizi. Există câteva 

proprietăţi care recomandă utilizarea hidrogenului ca vector energetic produs pe bază de 

tehnologii neconvenţionale: 

- hidrogenul concentrează surse (energetice) de energie primară pe care o prezintă la 

consumator într-o formă convenabilă 

- cost de producţie relativ ieftin ca urmare a perfecţionărilor de ordin tehnologic 

 
- posibilitatea de conversie în diverse forme de energie prin procedee caracterizate de eficienţă 

maximă 

- este o sursă inepuizabilă, având în vedere că se obţine din apă, iar prin utilizare se transformă 

în apă. Producţia şi consumul hidrogenului reprezintă un ciclu închis, care menţine constantă 

sursa de producţie – apa – şi reprezintă un ciclu clasic de recirculare a materiei prime 

- este cel mai uşor şi mai curat combustibil; arderea hidrogenului este aproape în întregime 

lipsită de emisii poluante, cu excepţia Nox-ului, care poate şi el fi eliminat prin reglarea 

corespunzătoare a condiţiilor de ardere; de asemenea, hidrogenul are o „densitate energetică” 

gravimetrică mult superioară oricărui alt combustibil 

- hidrogenul poate fi stocat în mai multe moduri: gaz la presiune normală sau la înaltă presiune, 

ca hidrogen lichid sau sub formă de hidruri solide 

- poate fi transportat pe distanţe mari în oricare din formele prezentate anterior 

- deoarece se poate combina fără probleme cu oxigenul care, în cazul unei pile de combustie, 

are o eficienţă de combustie de peste 60 %, oferă perspectiva depozitării electricităţii în afara 

vârfurilor de sarcină, prin electroliza apei în scopul obţinerii hidrogenului. 
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La începutul noului secol şi mileniu, cei interesaţi de problemele globale cu care se 

confruntă civilizaţia trebuie să recunoască importanţa poluării datorate surselor de energie fosile 

şi necesitatea reducerii emisiilor toxice prin înlocuirea acestora cu noi surse de energie. 

Aproximativ 80% din energia mondială este reprezentată de sursele fosile. Acestea sunt 

responsabile de emisiile de CO2 din atmosferă, care sunt dăunătoare unui climat ecologic. Mulţi 

combustibili sintetici pot să nu polueze atmosfera ambiantă, dar hidrogenul îndeplineşte cel mai 

bine aceste condiţii. 

Sistemele bazate pe hidrogen reprezintă una din cele mai atractive direcţii ale energiei 

viitorului. Producerea hidrogenului din materiale ieftine, cum ar fi apa, este un proiect care va 

fi susţinut în viitor. Actualmente, hidrogenul se obţine prin reformarea cu abur a gazului metan. 

Prin utilizarea apei ca materie primă de obţinere a hidrogenului se va realiza economisirea 

gazului metan, cu atât mai mult cu cât în viitor se preconizează utilizarea hidrogenului drept 

carburant nepoluant. 

Disocierea termică directă a apei şi disocierea apei cu ajutorul cuantelor de lumină sunt 

metode neconvenţionale de obţinere a hidrogenului. "Hidrogenul solar" are posibilităţi reale de 

a deveni mai rentabil ca sursa energetică decât energia furnizată de centralele atomoelectrice. 

Obţinerea de oxigen cu ajutorul surselor neconvenţionale de energie 

In afară de folosirea surselor neconvenţionale pentru producerea de energie, acestea mai 

pot fi utilizate în vederea obţinerii de oxigen. Oxigenul, alături de hidrogen, poate fi considerat 

drept suport pentru un combustibil sintetic purtător de energie secundară. Există câteva 

argumente care recomandă utilizarea oxigenului ca vector energetic, produs pe bază de 

tehnologii şi surse neconvenţionale: este o sursă inepuizabilă, obţinându-se din apă; poate fi 

stocat drept gaz la presiune normală sau înaltă presiune, şi prin urmare, este uşor de transportat; 

perfecţionările de ordin tehnologic şi utilizarea de materiale avansate conduc la o producţie 

relativ ieftină de oxigen dacă se adaugă şi costurile impuse de restricţiile de ordin ecologic 

aferente economiei combustibililor fosili. 

Una din tehnologiile de obţinere neconventională a hidrogenului, aplicabilă şi la 

obţinerea oxigenului, este electroliza fotoasistată. Datorită consumului ridicat de electricitate, 

producerea electrolitică a oxigenului nu poate fi competitivă cu producerea acestuia prin metode 

clasice. Pentru electrolizoare şi celule de combustibil, unul dintre elementele noi tehnologice îl 

reprezintă creşterea temperaturii de operare, care determină mărirea densităţii de curent. 
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*** 

În vederea susţinerii şi promovării noilor tehnologii de producere a energiei, considerăm 

că se impune o educaţie a tinerelor generaţii în vederea utilizării surselor neconvenţionale de 

energie, care reprezintă un dublu avantaj pe termen lung: pe de o parte se asigură costuri reduse 

de producere a acesteia, iar pe de altă parte, se activează responsabilitatea şi spiritul civic prin 

diminuarea şi chiar eliminarea surselor de poluare, atât ne nocive pentru contemporani, cât şi 

pentru urmaşi. Pe de altă parte, în paralel cu campanii de informare, educare şi stimulare în 

vederea folosirii surselor regenerabile şi nepoluante de energie, se impune şi conştientizarea 

nevoii de a aborda un consum energetic raţional, strict necesar, mai ales că majoritatea surselor 

energetice actuale sunt limitate şi poluante. 

Bibliografie 

• D. Marinescu, V. Nicolae Surse regenerabile de energie, Bucureşti ,2004 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

„Dacă noi consumăm totul și degradăm totul din natură (creație), dovedind lipsă de respect sau 

nerecunoștință față de Creator și nepăsare față de darurile primite de la El, ce transmitem 

generațiilor viitoare? Binecuvântare sau poluare? Pământ lucrat și sfințit sau pământ 

degradat și pustiit?” 

 

(Patriarhul Daniel) 
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Aerul poluat provine din mai multe surse. Iată cele mai frecvente surse: fabricile, 

maşinile, autobuzele, camioanele, focurile necontrolate şi praful. Aerul murdar e un pericol atât 

pentru sănătate, cât şi un distrugător al recoltelor, copacilor, apei şi al animalelor. 

Sunt descrise mai multe componente ale poluării aerului: 

• Ozonul este un gaz care există atât la nivelul solului cât şi la kilometri deasupra 

pământului. Este produs de o reacţie chimică între oxizii de azot şi compuşii organici volatili în 

prezenţa căldurii şi a radiaţiei solare. Ozonul "bun" se formează în mod natural la 10-30 de mile 

deasupra solului. Aici, în stratosferă, formează un strat protector împotriva razelor dăunătoare 

ale soarelui. La nivelul solului există ozonul "rău" (smogul). Gazele de eşapament de la 

autovehicule, emisiile de gaze industriale, vaporii de benzină şi solvenţii chimici sunt sursele 

majore de oxizi de azot şi de compuşi organici volatili. Prin adăugarea în ecuaţie a razelor 

solare, a căldurii se pot forma cantităţi dăunătoare de ozon. Datorită căldurii, ozonul de la 

nivelul solului este un poluant din timpul verii care poate fi periculos, mai ales pentru  cei cu 

probleme respiratorii. Problemele includ: iritaţia plămânilor care cauzează inflamaţia, tusea, 

episoadele de wheezing (respiraţie şuierătoare), dureri la inspirul profund şi dureri la mişcările 

respiratorii din timpul exerciţiilor fizice, afectarea permanentă a plămânilor datorată expunerii 

repetate , agravarea astmului, susceptibilitate crescută la pneumonii şi bronşite, capacitate 

pulmonară scăzută. 

• Particulele au în compoziţia lor praf, fum, cărbune şi particule lichide găsite în aer. Ele provin 

din numeroase surse, cum ar fi vehiculele, fabricile, şantierele de construcţii, drumuri nepavate 

şi lemne care au ars. Alte particule se formează când gazele din arderea combustibilelor 

reacţionează cu vaporii de apă şi cu radiaţia solară. Aceasta poate rezulta din arderea 

combustibililor de vehiculele motorizate, din fabrici şi centrale energetice. Particulele din aerul 

respirat pot cauza: agravarea astmului , tuse şi respiraţie dificilă şi dureroasă, bronşită cronică, 
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scăderea funcţiei pulmonare, iritaţii ale ochilor, nasului şi gâtului. 

• Monoxidul de carbon-în oraşele cu un trafic intens, majoritatea monoxidului de carbon eliberat 

în aer provine de la gazul de eşapament. Mai provine de asemenea din procesele industriale, 

arderea lemnului şi focurile din pădure. Sursele din interior includ fumul de ţigară şi instalaţiile 

de încălzire. Monoxidul de carbon scade capacitatea organismului de a transporta oxigen la 

ţesuturi şi organe, cum ar fi inima şi creierul. Este periculos mai ales pentru cei cu probleme 

cardiace. Monoxidul de carbon poate fi fatal celor expuşi la concentraţii foarte mari ale 

acestuia.Cei care prezintă intoxicaţie cu monoxid de carbon au următoarele simptome: dureri 

de cap, iritablitate sau pierderea cunoştinţei , dificultăţi în desfăşurarea lucrului, a învăţatului 

sau la îndeplinirea unor sarcini complexe, agravarea problemelor coronariene, cum ar fi angina, 

insuficienţa cardiacă şi boala coronariană ischemică. 

• Bioxidul de Nitrogen (azot)-când este amestecat cu alte particule din aer, bioxidul de azot 

poate fi văzut ca un strat roşiatic sau maroniu aşezat deasupra multor aşezări urbane. Bioxidul 

de azot este unul din oxizii de azot, un grup de gaze foarte reactive care conţin cantităţi  variate 

de azot şi de oxigen. Oxizii de azot cauzează mai multe probleme, cum ar fi: probleme 

respiratorii care se asociază cu ozonul de la nivelul solului , ploaia acidă, care se formează când 

oxizii de azot şi bioxidul de sulf reacţionează cu alte substanţe din aer şi formează acizi; aceştia 

cad pe sol sub formă de ploaie, zăpadă, particule uscate sau ceaţă, substanţe chimice toxice: 

oxizii de azot se amestecă cu substanţe organice comune sau chiar cu ozonul care pot cauza 

mutaţii biologice, afectarea vizibilităţii: bioxidul de azot şi particulele de nitraţi blochează 

transmiterea luminii şi reduc vizibilitatea în zonele urbane. 

• Dioxidul de Sulf-acest gaz se formează când combustibilul care conţine sulf este ars. Exemple 

sunt arderea cărbunelui şi uleiului, procesele de extragere a benzinei din ulei sau când metalele 

sunt extrase din minereu. Mai mult de 13 milioane de tone de bioxid de sulf pe an sunt emise 

în aer de aparatura electrică, mai ales cele care ard cărbune. Alte surse sunt reprezentate de 

industriile care extrag metale din minereu, cărbune sau care folosesc uleiul spre ardere sau cu 

alte scopuri, cum ar fi rafinăriile de petrol sau industriile de procesare a metalelor. Bioxidul de 

sulf cauzează: probleme de sănătate pentru cei care suferă de astm sau de boli cardiace, ploi 

acide , afectarea pădurilor şi a recoltelor, afectarea peştilor în lacuri sau în răuri. 

• Plumbul-benzina care conţine plumb era considerată sursa principală de plumb din aer, dar 

pentru că acest tip de benzină a fost interzisă, sursa principală de plumb sunt industriile care 

procesează metalul, mai ales topitoriile de plumb. Plumbul poate cauza probleme serioase de 
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sănătate care includ: afectarea rinichilor, ficatului, nervilor şi a altor organe, poate să cauzeze 

osteoporoza şi probleme ale sistemului reproductiv, expunerea excesivă poate să determine 

apariţia convulsiilor, retardul mintal, tulburări de comportament, pierderi de memorie şi 

tulburări de dispoziţie, cantităţi mici de plumb pot determina afectare cerebrală şi nervoasă la 

copiii mici şi la feţi, care pot avea probleme de învăţare sau un IQ scăzut, hipertensiune arterială 

şi o creştere a afectării cardiace, anemie. 

• Pesticidele -expunerea la pesticide se poate realiza prin pesticidele agricole reziduale care se 

găsesc în mâncare sau în produse de gospodărie sau industriale folosite pentru controlul 

rozătoarelor, insectelor sau a termitelor şi de la dezinfectante şi fungicide. Cele mai probabile 

feluri în care o persoană e expusă sunt prin ingerarea de pesticide în cantităţi mici din  mâncare 

sau prin contactul direct cu suprafeţele (plante, sol sau alte structuri) pe care au fost folosite 

pesticide. Dacă nu sunt folosite corespunzător, atât pesticidele de la locul de muncă cât şi de 

acasă pot fi periculoase. Expunerea la concentraţii mari de pesticide poate cauza dureri de cap, 

ameţeală, contracţii musculare, greaţă, slăbiciune şi senzaţia de gâdilare. Unii experţi cred că 

unele pesticide pot cauza cancer, afectare hepatică sau a sistemului nervos central. Expunerea 

la pesticide în timpul sarcinii este asociată cu pierderea sarcinii, moarte fetală şi cancere timpurii 

ale copilului, cum ar fi leucemia acută limfoblastică (LAA). Folosirea în interiorul incintelor a 

pesticidelor creşte riscul copiilor de a face tumori cerebrale, LAA sau defecte congenitale. 

Copiii se pot otrăvi cu pesticidele depozitate în casă, astfel încât acestea ar trebui ţinute unde să 

nu fie la îndemâna acestora. Pentru lucrătorii din agricultură, expunerea la pesticide a fost 

asociată cu un risc crescut de limfom non-Hodgkin. 

• Radonul este un gaz incolor, inodor şi radioactiv care poate pătrunde în casă prin crăpăturile 

din pereţii sau podelele de beton şi prin ţevile de drenaj din podele. Cea mai comună sursă de 

radon e uraniul care există în mod normal în unele terenuri pe care au fost construite case. 

Problemele apar când concentraţiile de radon cresc în interiorul caselor sau a clădirilor. Atât 

casele vechi cât şi cele noi au probleme cu radonul dacă nu au o fundaţie. Expunerea la radon e 

a doua cauză de cancer pulmonar (fumatul e prima cauză ca frecvenţă). Riscul de cancer asociat 

expunerii la radon şi la fumul de ţigară e de 12 ori mai mare la fumători decât la nefumători. 

• Azbestul este un material izolator care era folosit în mod frecvent în anii 1950 şi 1970 pentru 

izolarea fonică şi pentru a acoperi tavanele şi podelele, ţevile cu apă şi ţevile de încălzire. Dacă 

e într-o condiţie bună, nu prezintă un pericol pentru sănătate, dar în momentul în care devine 

friabil sau sfărâmicios, fibrele de azbest pot fi eliberate în aer. Inhalarea de fibre de 
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azbest poate cauza cancer pulmonar, azbestoza (cicatrizarea ţesutului pulmonar) sau 

mezotelioame. 

• Produsele de gospodărie-multe din produsele de gospodărie folosite pentru curăţenie sau 

pentru petrecerea timpului liber pot conţine substanţe chimice potenţial dăunătoare.Unele pot 

fi toxice şi în doze suficient de mari pot cauza probleme respiratorii, oculare, ameţeală, 

probleme vizuale şi pierderi de memorie. Una din cele mai eficiente metode de protecţie 

împotriva acestor efecte este respectarea instrucţiunilor de folosire de pe etichetă. Când se 

folosesc produse de curăţenie sau alte produse, trebuie ca geamurile din încăperea respectivă să 

fie larg deschise sau să existe o gură de ventilaţie corespunzătoare. Produsele chimice pentru 

gospodărie nu trebuie să fie amestecate sub nici o formă, cum ar fi cele care conţin clor şi cele 

care conţin amoniac. Unele amestecuri pot crea gaze toxice care pot fi fatale. Trebuie acordată 

o atenţie deosebită produselor care conţin clorură de metilen, care includ spraiuri de vopsea, 

substanţe pentru îndepărtarea adezivilor şi spraiurile de vopsea cu aerosoli. Dacă se folosesc 

aceste produse, acestea ar fi bine să se folosească afară sau să existe o ventilaţie foarte 

bună.Trebuie evitată expunerea la benzen, care poate cauza cancer. Benzenul se găseşte în 

fumul de ţigară, în combustibil şi în vopseluri şi în fumul de eşapament. De asemenea, se mai 

găseşte în cantităţi mai mari în hainele proaspăt curaţate chimic. Materialele curăţate chimic 

emit percloroetilenă (tetracloroetilenă). Dacă hainele proaspăt curăţate chimic emană un miros 

puternic când sunt luate de la curăţătorie, e posibil să nu se fi uscat suficient şi să conţină 

cantităţi mari din această substanţă. Trebuie astfel să fie lăsate afară, ca să se usuce bine. Ar 

trebui de asemenea găsită o curăţatorie care să nu folosească produse atât de toxice. 

• Bacteriile, mucegaiurile şi virusurile se pot înmulţi în apa stătută care se acumulează în 

umidificatoarele de aer, în ţevile de drenare a apei sau unde apa se colectează în parchet, ţiglele 

de la acoperiş şi materiale izolatoare. Febra cauzată de aparatele de aer condiţionat este o boală 

cauzată de toxinele din microorganismele care cresc în sistemele de răcire sau încălzire din 

cladiri dar pot fi găsite şi în sistemele similare din case. Legionella pneumophila este o bacterie 

care creşte în casă şi care cauzează leginelloza. Aproximativ 8.000 până la 

18.00 de oameni se infectează anual de la aparatele de aer condiţionat, duşuri, de la locurile 

de muncă, spitale, case sau spaţii publice. Părul de animale, polenul, acarienii de praf, 

mucegaiurile, urina de şoarece sau de şobolan sunt alergene care determină apariţia astmului, 

rinitei alergice şi a altor probleme pulmonare. Simptomele bolii cauzate de materiale 

contaminate biologic includ: strănutul, ochi care lăcrimează, dispnee (respiraţie dificilă) 

letargie, ameţeală şi probleme digestive. Deşi studiile au fost neconcludente până acum, 

dovezile că expunerea la alergeni din interiorul casei cum ar fi mucegaiurile în timpul 
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copilăriei pot duce la reacţii alergice persistente se acumulează. Alergiile la mucegaiuri pot să 

înrăutăţească atacurile de astm sau să cauzeze simptome asemănătoare astmului. Păstrarea 

curăţeniei în casă şi pe cât mai puţin prăfuită posibil poate ajuta la reducerea alergenilor. Există 

mai multe metode de a controla praful şi acarienii de praf, cum ar fi spălarea aşternuturilor şi a 

saltelelor în apă fierbinte şi eliminarea draperiilor, care colecţionează praf. În mod similar, sunt 

mai mulţi paşi care se pot face pentru a controla părul de animale şi alţi alergeni proveniţi de la 

animalele de casă. Gurile de aerisire instalate în băi şi bucătării pot ajuta la eliminarea umezelii. 

Când materialele de construcţie a clădirilor moderne se umezesc, ele devin un mediu ideal 

pentru creşterea mucegaiurilor, care pot înrăutăţi astmul şi pot cauza şi alte simptome 

respiratorii. Ventilarea podurilor şi a spaţiilor înguste şi păstrarea unei umidităţi în încăperi de 

sub 50% pot preveni acumularea umezelii pe materialele de construcţie. Există şi alte metode 

de a controla mucegaiurile din interioare, cum ar fi prevenirea scurgerii apei prin pereţi, 

îndepărtarea materialelor umezite, păstrarea lemnului de foc în afara incintei şi folosirea unei 

substanţe care să absoarbă umezeala în timpul vremii prea umede. Instalaţiile de umidificare a 

aerului trebuie păstrate curate şi umplute în fiecare zi cu apă proaspătă. Parchetul şi materialele 

de construcţii umezite pot adăposti şi ele  mucegaiuri şi bacterii. Pentru că este dificilă 

îndepărtarea mucegaiurilor şi bacteriilor, cel mai bine e să se prevină apariţia acestora prin 

îndepărtarea din casă a oricăror materiale pe care acestea se pot dezvolta. 

• Astmul legat de clădire şi sindromul casei bolnave-experţii au inventat noua denumire de 

sindrom al "casei bolnave" pentru a descrie simptomele acute care apar în cadrul timpului 

petrecut într-o anumită clădire care nu pot fi explicate de o anumită boală sau cauză. 

Simptomele includ durerile de cap, tusea seacă, piele uscată sau cu mâncărimi, ameţeală, greaţă, 

dificultăţi în concentrare, oboseală, sensibilitate la mirosuri şi iritaţii ale ochilor, nasului sau 

gâtului. Tipic, simptomele se reduc după părăsirea clădirii. Ventilaţia scăzută care împiedică 

aerul proaspăt să circule în interior poate fi o cauză a sindromului casei bolnave. Covoarele, 

adezivii, tapiţeria, lemnul prelucrat, copiatoarele, pesticidele şi lichidele de curăţat pot emana 

componente organice volatile (VOC), inclusiv formaldehide. Concentraţia ridicată de VOC 

poate cauza cancer. Instalaţiile de încălzire cu gaz şi benzină, cuptoarele cu lemne, şemineele 

şi cuptoarele cu gaz pot produce monoxid de carbon şi dioxid de nitrogen. Sursele externe de 

chimicale pot de asemenea să cauzeze sindromul casei bolnave. Noxele de la maşini şi 

camioane, emanaţiile din canalele de aerisire pot pătrunde într-o clădire prin aerisiri. Astmul 

legat de clădiri este în schimb termenul folosit când simptomele unei boli diagnosticate pot fi 

legate direct de contaminarea din aerul dintr-o clădire. Simptomele includ 
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tuse, sufocări, respiraţie dificilă. Părăsirea clădirii nu duce neapărat la o îmbunătăţire imediată 

a stării de sănătate. 

• Sobele cu lemne care nu sunt întreţinute în mod corespunzător şi ventilate pot emana gaze, care 

includ monoxid de carbon, azot, particule şi hidrocarburi. Copiii din casele încălzite cu sobe de 

lemne au mai multe probleme respiratorii, conform statisticilor. Instalaţiile de gaz, mai ales 

când nu sunt bine ventilate sau când sunt folosite ca o sursă de încălzire, pot produce nitrogen 

dioxid, care poate cauza probleme respiratorii. Dacă soba de gaz are o flacără galbenă, se poate 

ca acesta să nu fie bine ajustată. Trebuie să se ceară companiei de gaz să ajusteze arzătoarele 

astfel încât vârfurile flăcării să fie albastre. Dacă se plănuieşte cumpărarea unei instalaţii de gaz 

sau al unui aragaz, ar trebui căutat unul care să nu folosească o flacără de aprindere. Dacă se 

foloseşte o sobă cu lemne, trebuie să se asigure închiderea uşilor. Trebuie folosit doar lemn 

uscat, maturat. Nu trebuie ars sub nici o formă lemnul tratat cu substanţe chimice, cum ar fi 

placajul. Trebuie ca sobele să fie prevăzute cu coşuri de fum care trebuie inspectate în fiecare 

an. 

• Fumul de ţigară -una din cele mai frecvente şi mai toxice cauze de poluare a aerului din 

încăperi e fumul de ţigară. Fumul de ţigară cauzează mai mult de 87% din cancerele de plămâni. 

Fumatul activ sau pasiv (inhalarea fumului) creşte riscul de atac de cord şi de accident vascular 

cerebral. Fumul de ţigară e un amestec de mai mult de 4700 compuşi. Fumul de la capătul unei 

ţigări care se stinge conţine mai multe substanţe cancerigene decât fumul expirat de un fumător. 

Nu trebuie să se fumeze în preajma copiilor mai ales dacă sunt alergici sau au astm. Copiii mici 

şi bebeluşii cu părinţi fumători au un risc mai mare de a face pneumonie sau bronşită şi de a 

avea crize de wheezing (respiraţie şueirătoare), de tuse sau să expectoreze o flegmă mai 

abundentă. Fumatul cauzează între 15000 şi 300000 de infecţii ale tractului respirator inferior 

în fiecare an la copii mai mici de 18 luni, ducând la 7500 până la 15000 spitalizări. Copiii de 

fumători au tendinţa de a forma mai mult lichid în urechea internă, care poate cauza infecţii ale 

urechii. Copiii mai mari pot avea o funcţie pulmonară mai redusă. Copiii care au astm şi sunt 

expuşi la fumul de ţigară au mai multe atacuri şi simptomatologie mai severă. Fumul de ţigară 

poate determina apariţia astmului la mii de copii. De exemplu, în ultimii 15 ani, numărul 

copiilor cu astm aproape că s-a dublat, pentru acesta fiind incriminate cauze de mediu. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Fumatul-si-efectele-acestuia/adevarul-despre-fumat_529
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“Natura e totdeauna adevărată, serioasă și severă. Ea are întotdeauna dreptate, iar 

greșelile și rătăcirile sunt ale omului.” – (Goethe) 

http://www.google.ro/
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Sectorul transporturilor este singurul în care emisiile de gaze cu efect de seră au crescut 

în ultimele trei decenii, creșterea fiind de 33,5% între 1990 și 2019. 

Transportul rutier reprezintă aproximativ o cincime din emisiile la nivelul UE. 

Cantitatea de emisii de CO2 provenite din transportul de pasageri variază semnificativ în funcție 

de mijlocul de transport. Mașinile particulare poluează cel mai mult, emițând 60,6% din totalul 

de emisii de CO2 provenite din transportul rutier european. 

În 2018, în Europa, fiecare mașină personală transporta în medie 1,6 persoane. 

Trecerea la mașini  partajate,

 folosirea 

transportului public, a 

bicicletelor sau mersul pe 

jos pot reduce emisiile. 

Există  două 

modalități de reducere a 

emisiilor de CO2 la mașini: 

eficientizarea acestora sau 

schimbarea 

combustibilului. În 2019, 

majoritatea transportului 

rutier din Europa a folosit 

motorină (66,7%), urmat de 

benzină (24,55%). 

Transportul a fost 

sursa a circa un sfert din totalul de emisii de CO2 din UE în 2019. Dintre acestea, 71,7% au 

provenit din transportul rutier, conform unui raport al Agenției Europene de Mediu. 
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În cadrul eforturilor de reducere a emisiilor de CO2 și pentru a atinge neutralitatea 

climatică până în 2050, conform Pactului Verde european, este necesară o reducere a gazelor 

cu efect de seră din transporturi cu 90% față de nivelul din 1990. 

Mașinile electrice au reprezentat 11% din totalul autovehiculelor nou înmatriculate în 

2020. Vânzările de vehicule electrice (complet electrice sau plug-in hibride) au crescut masiv 

din 2017 și s-au triplat în 2020 când obiectivele actuale de CO2 au început să se aplice. 

Pentru calcularea cantității de CO2 produsă de o mașină trebuie luată în considerare nu 

numai emisiile de CO2 în timpul utilizării, ci și emisiile generate de producția și eliminarea 

acesteia. 

Producția unei mașini electrice este mai puțin ecologică decât cea a unei mașini cu motor 

cu combustie internă, iar nivelul emisiilor provenite de la vehiculele electrice variază în funcție 

de modul în care este produsă electricitatea. 

Cu toate acestea, luând în considerare mixul energetic mediu din Europa, autovehiculele 

electrice se dovedesc a fi deja mai curate decât vehiculele alimentate cu benzină. Deoarece cota 

de electricitate provenită din surse regenerabile va crește în viitor, automobilele electrice vor 

deveni și mai puțin dăunătoare pentru mediu, mai ales dacă ținem cont de planurile UE de a 

face bateriile mai durabile. 

În drumul spre o Europă neutră din punctul de vedere al climei și către o planetă mai 

curată în general, se considerate importantă regândirea aprovizionării cu energie și crearea unui 

sistem energetic complet integrat în cadrul Pactului verde european. Tranziția verde a 

economiei UE ar trebui să ofere acces la energie curată, sigură și accesibilă pentru companii și 

pentru consumatorii finali. 

Dar nu este o misiune ușoară: producția și consumul de energie au generat 75% din 

emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul UE în 2018, iar aceasta încă depinde de importuri 

pentru 58% din totalul de energie (în principal petrol și gaze). 

În iulie 2020, Comisia Europeană a propus o strategie a hidrogenului pentru o Europă 

neutră climatic, ce urmărește accelerarea producerii de hidrogen curat și asigurarea rolului său 

la baza unui sistem energetic neutru climatic până în 2050. 

Există mai multe tipuri de hidrogen, în funcție de procesul de producție și de emisiile 

de gaze cu efect de seră. Hidrogenul curat, („hidrogen regenerabil” sau „hidrogen verde”) 

distinct de hidrogenul cu amprentă redusă de carbon, este produs prin electroliza  apei folosind 

electricitate din surse regenerabile și nu emite gaze cu efect de seră în timpul producerii. 
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Hidrogenul a fost botezat purtătorul de energie al viitorului– deoarece el poate fi oxidat 

în celule de combustie (pile galvanice) pentru a genera electricitate, utilizabilă, de exemplu, la 

automobile, fără a emite bioxid de carbon (CO2), şi poate fi produs în locuri îndepărtate de 

infrastructura energetică. Spre deosebire de resursele disponibile, precum gazele naturale şi 

benzina, hidrogenul nu există apriori ci trebuie produs, ceea ce îl face un purtător de energie, 

nu un combustibil. 

Un sistem energetic în care hidrogenul este folosit pentru a furniza energie – o economie 

bazată pe hidrogen – a fost propus de John Bockris în 1970; în 1977 s-a semnat un acord 

internaţional pentru implementarea acestui sistem energetic bazat pe hidrogen. 

Hidrogenul este în principal folosit astăzi ca agent chimic (şi mai puţin ca purtător de 

energie), însă este limpede că el are potenţialul de a transforma sistemele noastre de transport 

şi de energie. Însă eliberarea potenţialului său energetic nu este uşoară. Majoritatea 

combustibililor actuali – lichizi, solizi sau gazoşi – au o mare densitate energetică. Spre 

deosebire, hidrogenul are o densitate energetică scăzută: la o presiune dată, arderea unui litru 

de hidrogen produce de-abia o treime din energia produsă prin arderea unui litru de metan. 

Hidrogenul este un element abundent pe suprafaţa Pământului, dar se găseşte doar legat 

de carbon, în carbohidraţi (în plante) sau de oxigen, în apă (H2O). Hidrogenul sub formă de gaz 

(H2) se găseşte în cantităţi infime pe Pământ. Una dintre provocările pentru producerea 

sustenabilă a hidrogenului constă în a elibera molecule de H2 din legăturile cu carbonul şi cu 

oxigenul. 

Actualmente, H2 este produs în principal din combustibili fosili (precum gazul natural) 

prin reformare cu aburi: descompunerea hidrocarburilor la temperaturi şi presiuni înalte în 

combinaţie cu apa: 

CH4  + H2O → CO + 3H2 (1) 

CO + H2O → CO2 + H2 (2) 

Totuşi, această metodă are dezavantajul că se bazează pe combustibili fosili şi că  emite 

CO2, cauzând aceleaşi probleme ca şi arderea combustibililor fosili. Reformarea cu aburi devine 

sustenabilă numai dacă se folosesc hidrocarburi regenerabile, precum bio-gazul, deoarece astfel 

se poate asigura recircularea bioxidului de carbon. 

H2 se poate produce şi prin electroliză, proces în care electricitatea este folosită pentru 

a despărţi moleculele de apă (H2O) în molecule de hidrogen şi de oxigen: 

2H2O → 2H2 + O2 (3) 
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Această metodă poate deveni sustenabilă doar dacă energia electrică necesară provine 

din surse regenerabile, precum vântul, valurile sau soarele. Astfel, H2 poate stoca energia în 

zilele în care morile de vânt produc mai multă electricitate decât absorb consumatorii ataşaţi. 

În mod surpriunzător, separarea H2O are loc de la sine în oceane, unde alge 

microscopice şi ciano-bacterii folosesc energia solară pentru a diviza molecula de apă într-un 

proces numit bio-fotoliză. Totuşi ritmul de producere a hidrogenului este extrem de lent. 

Au fost făcute eforturi pentru a creşte ritmul de separare a hidrogenului în condiţii 

controlate, folosind micro-organisme modificate genetic, dar procesele încă sunt prea lente şi 

prea costisitoare pentru a constitui o sursă realistică de H2. 

Bio-hidrogenul poate fi generat prin procesarea recoltelor şi a deşeurilor industriale, 

forestiere sau agricole, folosind bacterii. Ca şi noi, aceste bacterii oxidează materialul ca pe o 

sursă de energie, doar că, spre deosebire de noi, ele trăiesc în medii anaerobe (fără oxigen). Prin 

respiraţia aerobă, noi folosim O2 pentru a oxida zaharurile. 

C6H12O6  + 6O2  → 6CO2 + 6 H2O (4) 

În contrast, pentru a oxida cât mai intens substratul, şi deci pentru a-şi maximiza câştigul 

energetic, aceste bacterii anaerobe reduc protonii, eliberaţi pe durata oxidării de substrat, 

eliberând H2 . 

 

Figura 2: Producerea de biohidrogen din reziduuri. 
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Reziduurile sunt descompuse în H2 şi în acetat de către bacteria C. saccharolyticus. Acetatul 

este convertit în metan (CH4) prin digestie anaerobă (3), sau în H2 fie printr-o celulă de combustie 

microbiană (2) fie prin fotofermentaţie (1). Bioxidul de carbon produs este preluat de substrat, 

rezultând într-un proces CO2 neutru 

(sursa: https://www.scienceinschool.org/) 

Stocarea sigură şi eficientă a hidrogenului este una dintre principalele provocări 

tehnologice în adoptarea hidrogenului ca agent energetic. Institutul Laue-Langevin (ILL) s-a 

impus în avangarda cercetării privind economia bazată pe hidrogen, folosind difracţia 

neutronică pentru a monitoriza reacţiile de hidrogenare şi dehidrogenare în materialele cu 

potenţial de folosinţă la stocarea hidrogenului. 

În prezent, hidrogenul are un aport minor în aprovizionarea globală cu energie. Rămân 

provocări de depășit în ce privește competitivitatea costurilor, amploarea producției, 

infrastructura necesară și percepția asupra siguranței. Cu toate acestea, este de așteptat ca 

hidrogenul să permită pe viitor transportul fără emisii, încălzire domestică și procese 

industriale, cât și stocarea de energie inter-sezonieră. 

Hidrogenul reprezintă 

aproximativ 2% din mixul 

energetic al UE, din care 95% este 

produs prin arderea de 

combustibili fosili, ceea ce degajă 

70-100 milioane de tone de CO2 în 

fiecare an. 

Potrivit cercetărilor, 

energiile regenerabile ar putea 

furniza o parte substanțială din 

mixul energetic european până în 

2050. În acest mix hidrogenul ar putea reprezenta până la 20%, respectiv între 20-50% din 

necesarul de energie în transporturi și între 5-20% din necesarul în industrie. 

El este folosit în principal ca materie primă în procesele industriale, dar și drept 

combustibil pentru rachete spațiale. 

Hidrogenul poate fi considerat un bun combustibil datorită proprietăților acestuia: 

• Folosirea sa ca sursă de energie nu produce gaze cu efect de seră (apa este singurul produs 

secundar); 

• Poate fi folosit pentru a produce alte gaze, ca și combustibili lichizi; 

http://www.scienceinschool.org/)
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• Infrastructura existentă pentru transportul și stocarea gazelor poate fi reutilizată pentru 

hidrogen; 

• Are o densitate energetică mai ridicată decât a bateriilor, deci poate fi folosit pentru 

transportul pe distanțe lungi, sau de tonaj mare. 

 
 

Trenul Alstom Coradia iLint cu propulsie pe bază de hidrogen 

(sursa: https://www.infoclima.ro) 
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„Armonia cu pământul este ca armonia cu un prieten; nu poți să-i iubești mâna dreaptă și 

și să-i tai  mâna stângă”                                                                                                     (Andrei Gheorghe)
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PROTECŢIA MEDIULUI PRIN VALORIFICAREA DEŞEURILOR 

 

                            Prof. GROSU Gica Cristina 

Clubul Copiilor Târgu - Neamț, județul NEAMȚ 

 
,,Omul este deopotrivă creatura şi creatorul mediului său care-i asigură existenţa fizică 

şi îi oferă posibilitatea unei dezvoltări intelectuale, morale, sociale şi spirituale. în lunga şi 

laborioasa evoluţie a rasei umane pe pământ a sosit momentul în care, graţie proceselor mereu 

mai rapide ale ştiinţei şi tehnicii, omul a căpătat puterea de a transforma mediul său în diverse 

feluri şi de o manieră fără precedent. Cele două elemente ale mediului său, elementul natural 

şi cel pe care el singur şi l-a creat, sunt indispensabile fericirii sale şi folosirii drepturilor sale 

fundamentale, inclusiv dreptul la viaţă.� (Declaraţia asupra mediului. Conferinţa ONU 

Stockholm, 1972). 

 

Dezvoltarea urbană, industrializarea, creșterea continuă a populației, corelate cu nevoia 

din ce în ce mai mare a oamenilor de, confort, civilizație şi de asigurare a nevoilor de consum, 

a condus în decursul evoluției societăţii umane la diminuarea resurselor naturale şi la generarea 

unor cantităţi din ce în ce mai mari de deșeuri. 

Deșeurile ca rezultat al activităților cotidiene accentuează poluarea mediului 

înconjurător şi influențează negativ echilibrul natural al planetei. Acesta este motivul pentru 

care ţn zilele noastre se vorbește tot mai mult de protecția mediului, ecologizare, activităţi şi 

măsuri întreprinse în vederea menținerii mediului natural într-o stare cât mai bună. 

În societatea actuală educaţia, prin toate formele acesteia, ne ajută să ne clădim viitorul, 

la nivel individual dar și viitorul unei comunități, regiuni şi chiar ţări. Alături de şcoală un loc 

aparte îl ocupă învăţământul nonformal care determină o mai bună aprofundare a cunoştinţelor 

teoretice dobândite în învăţământul formal, dar mult mai important este caracterul practic al 

acestuia, care ajută elevii să-şi dezvolte deprinderi practice şi să performeze în domenii în care 

prezintă aptitudini. Să nu uităm zicala Omul potrivit la locul potrivit! Ori locul potrivit îl putem 

descoperi participând la activităţi extraşcolare, 
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implicându-ne în problemele societăţii actuale, cu precădere în cele referitoare la protecţia 

mediului. 

În contextul unei lumi tot mai dezvoltate, interconectate, informate și competiționale 

creșterea calității actului de învățământ este o preocupare constantă a tuturor celor implicați. 

Pregătirea teoretică şi practică în toate domeniile de activitate, dar în același timp cantitatea de 

informații de asimilat și numărul de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi de 

dezvoltat este în continua creștere. 

În perioada actuală asistăm la o diminuare a disponibilității elevilor pentru studiu clasic, 

efort intelectual susținut, în general, și pentru metodele clasice de învățământ. Elevul zilelor 

noastre este interesat de accesarea de informații pe internet, urmărirea de prezentări și 

documentare cu un bogat conținut vizual, decât de lectura unei informații pe suport scris. 

În acest context se pune problema cum procedăm pentru a transmite informațiile atât de 

vitale unui viitor bun specialist și mai ales cum sădim astăzi în sufletele adulților de mâine 

dorința de cunoaștere și perfecționare continuă? Răspunsul îl intuim cu toții. 

Dintre toate domeniile de activitate, protecţia mediului este nu numai de actualitate, dar 

şi vitală pentru o dezvoltare sustenabilă. De calitatea mediului depinde starea de sănătate a 

populaţiei, evitarea unor calamităţi naturale, existenţa unei planete aşa cum o ştim. 

După anii 1970 natura nu a mai putut procesa noxele generate de dezvoltarea industrială 

şi nu numai. Şi cum nevoile societăţii moderne sunt tot mai mari şi mai diversificate, singura 

modalitate de protecţie rămâne dezvoltarea sustenabilă, responsabilă, prin tehnologii în ciclu 

închis, tehnologii verzi. Dar oricât ar fi procedeele nepoluante, inerent apar şi deşeuri. 

În acest context ecologizarea mediului prin valorificarea deşeurilor este de mare 

actualitate si este imperios a fi cunoscuta de catre noi toti, inca de la acela mai mici varste. Dacă 

ne referim la deşeurile solide provocările sunt foarte mari. Pe de o parte cercetările se axează 

pe valorificarea acestora fie în acelaşi proces tehnologic, fie în alte procese. Dacă valorificarea 

şi reutilizarea nu sunt posibile, dar deşeurile conţin energie calorică se practică valorificarea 

acesteia. Dacă şi valorificarea prin incinerare nu este posibilă se face depozitarea deşeurilor. 

Depozitarea este deosebit de neeconomică şi poluantă. În primul rând suprafeţe mari de teren, 

de cele mai multe ori agricol, sunt scoase din circuitul agricol, dar şi mai grav este riscul 

contaminării apelor freatice şi a aerului. Nu trebuie să pierdem din vedere transferul poluanţilor 

între factorii de mediu. Întrebarea care vine de la sine? Ce este de făcut? În opinia noastră 

educaţia este soluţia. Educaţia privind colectarea selectivă, evitarea consumului excesiv, doar 

fiindcă este ofertă! Refolosirea şi reciclarea unor bunuri care au 
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potenţial. Tinerii de azi, adulţii de mâine, îşi vor educa la rândul lor copii în spiritul protecţiei 

mediului. Vor fi conştienţi de potenţialul de valorificare a deşeurilor de hârtie şi carton, a 

deşeurilor de sticlă, a acumulatorilor,a deşeurilor electronice şi exemplele pot continua… 

Criteriile ecologice acceptate în domeniul gestionării deșeurilor sunt cele impuse de 

legislația mediului. Acceptarea spre procesare a unor deşeuri externe pentru reciclare, sau 

procesare și furnizarea propriilor deșeuri unui utilizator extern sunt activități care au un efect 

economic benefic, asupra rezultatelor economice ale companiei. 

Organizarea unor companii industriale, furnizoare/acceptatoare de deșeuri industriale, 

în rețele zonale de reciclare, reprezintă un mod de concretizare a programelor proprii de 

evaluare economică, logistică și tehnică a procesului de valorificare. 

Avantajele opțiunilor de valorificare-cooperare pe termen lung, între un furnizor de 

deşeuri ți un utilizator de deșeuri (relație obișnuită, în prezent) sunt: 

- este suficientă o singură etapă de evaluare economică, tehnologică și ecologică a reziduurilor 

furnizate/acceptate; 

- nu este necesară identificarea de noi furnizori; 

- sunt mai ușor de respectat contractele și alte obligații financiare; 

- se stabilește mai ușor încrederea și deprinderea de a obține/furniza deșeuri la parametrii 

negociați privind calitatea, cantitatea și prețul. 

În general, firmele mari producătoare de reurse sau care produc mari cantități de deşeuri, 

inevitabile procesului productiv, sunt implicate în diferite relații bilaterale de reciclare. 

Rezultatul corelațiilor de natură tehnică, informațională și comercială între utilizatori și 

producătorii de deşeuri îl reprezintă o structură de reciclare. Dezvoltarea structurii de reciclare 

este un proces evolutiv. 

Prevenirea apariţiei deşeurilor este strans legată de imbunatăţirea folosirii resurselor. 

Aceasta optiune presupune: 

• Folosirea unor cantitati mai mici de resurse pentru obtinerea aceluiasi volum de produse 

• Inlocuirea constituentilor periculosi din compozitia produselor cu alte substante mai putin 

daunatoare 

• Imbunatatirea proiectarii produselor 

• Aplicarea de tehnologii “curate” din care sa rezulte cantitati reduse de deşeuri. 
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Prevenirea aparitiei deşeurilor trebuie realizată şi prin influenţarea comportamentului 

consumatorului şi a cererii de piaţă în favoarea produselor şi serviciilor cu timp de viaţă mai 

îndelungat. 

Conform ierarhizarii optiunilor de gestiune a deşeurilor, deşeurile a caror apariţie nu se 

poate evita trebuie recuperate şi valorificate, preferabil ca materii prime secundare în scopul de 

a reduce cererea de noi materii prime. 

Abordarea europeana privind reciclarea a fost orientata pana în prezent pe fluxuri 

“prioritare” de deşeuri (uleiuri uzate, ambalaje, vehicule uzate, etc) pentru care s-au elaborat şi 

reglementari specifice. Aceste reglementari prevad responsabilitatea producatorilor de bunuri 

de a-si recicla produsele devenite deşeuri. 

Experienţa obţinută pe plan european cu aceste tipuri de deşeuri sugerează că există 

posibilităţi de extindere a practicilor de reciclare la toate deşeurile. Aceasta extindere trebuie 

facuta insa în limitele în care reciclarea este fezabila tehnic şi justificata economic sau poate 

aduce un beneficiu real pentru mediul inconjurator. 

O politică corectă de reciclare a deşeurilor trebuie să includă urmatoarele etape: 

• Identificarea tipurilor de deşeuri care trebuie reciclate în mod prioritar şi justificat prin 

beneficii aduse mediului în conditiile unor costuri rezonabile; 

• Organizarea colectarii şi reciclarii acestor deşeuri; 

• Formularea de politici şi măsuri care să favorizeze functionarea sistemului; 

• Propunerea de obiective cantitative – “tinte” – de atins în anumite perioade de timp; 

organizarea sistemului de urmarire a rezultatelor obtinute; 

• Identificarea instrumentelor care sa incurajeze dezvoltarea pietii de materiale reciclate; 

Concluzia este că trebuie să se acorde o poziţie prioritară acţiunilor de prevenire/minimizare 

şi de reciclare a deşeurilor, astfel încât să se realizeze reducerea consumului energetic și 

prin urmare să aibă loc “Economia circulară ” . 

"Spărturile din sticlă" se folosesc la fabricile de sticlă ca materie primă, denumită material 

de adăugire în procesul de fabricaţie, în procent de 15-20% (iar în ultimul timp, chiar 100%). 

Sticla este unul dintre materialele cele mai energointensive, întrucât consumă în procesul de 

elaborare (în proporţii considerabile) sodă, precum şi importante cantităţi de gaz metan. 

Cauciucul, un material energointensiv, este supus uzurii, indiferent unde este folosit: anvelope, 

benzi elastice, tuburi, garnituri etc. 
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Materialele refolosibile din cauciuc care intră în obligaţiile de colectare de la 

întreprinderi şi de la populaţie sunt reprezentate, de obicei, de anvelope şi camere de aer uzate 

sau sparte. Recondiţionarea prin reeşapare este practicată pe plan mondial 

Valorificarea materialelor refolosibile din textile este la fel de importantă ca şi a celorlalte 

materiale refolosibile, dar recuperarea trebuie să se facă separat, nu numai pe tipuri de materiale 

(lână, bumbac, mătase etc.), ci şi pe grupe de culori (deschise, medii, închise). Prin materiale 

textile refolosibile se înţeleg produsele ţesute sau neţesute, tricotajele, din orice materie textilă, 

scoase din uz, provenite din gospodării individuale, unităţi militare, spitale, internate, domenii 

industriale etc. 

Hârtia reciclată poate fi destinată fie fabricării din nou a hârtiei (valorificare optimă), fie 

fabricării cartoanelor şi mucavalelor (valorificare inferioară). Condiţia care determină opţiunea 

o reprezintă tehnologia de decolorare. Hârtia inferioară calitativ poate fi utilizată cu succes în 

industria construcţiilor (ca izolant termic în panourile prefabricate). 

Materialele refolosibile din hârtie destinate a fi folosite ca materie primă în fabricile de 

hârtie se colectează, se sortează şi apoi se livrează. 

Un loc aparte în activitatea de reciclare îl ocupă metalele. În procesele de prelucrare, 

precum şi în cele de utilizare a produselor în care sunt încorporate, metalele nu îşi schimbă 

semnificativ proprietăţile fizico-chimice, putând face obiectul unor cicluri nelimitate de 

revenire în circuitul economic, 80-90% dintre metale sunt reciclate. Prin reciclarea deşeurilor 

metalifere se economisesc nu doar resursele naturale, ci şi energia şi munca implicate în 

extracţia şi prelucrarea primară a minereurilor. 

Concludentă în acest sens este comparaţia consumului de energie electrică necesar 

obţinerii unor metale din resurse minerale naturale cu consumul energetic la prelucrarea 

metalelor recuperate. 

Este cunoscut faptul ca deșeurile afectează ecosistemele si sănătatea noastră astfel ca 

trebuie sa începem cu activitate de prevenție de la cele mai fragede etape ale existentei noastre. 

Aici intervine rolul scolii care trebuie sa se preocupe de lărgirea orizontului cognitiv al 

elevilor, ancorat in noile schimbări ale mediului la nivel mondial iar educația nonformală făcând 

trecerea de la un demers didactic de tip descriptiv spre un demers de învăţare ce încurajează 

interesul elevului pentru cunoaștere directa si prin investigare proprie sa-si pună amprenta in 

mod definitoriu asupra educației cu preocupări constante asupra protecției mediului. 
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Școala se alătură eforturilor depuse în acest sens şi a introdus în curriculumul unor 

discipline studierea efectelor poluării, de orice natură, asupra factorilor de mediu și asupra 

vieții. Chimia este una din aceste discipline prin intermediul căreia elevii învaţă că tot ce ne 

înconjoară este materie, că aceasta este formată din substanțe anorganice şi organice, că la 

nivelul acestora au loc transformări fizico- chimice care atunci când sunt influențate în mod 

negativ conduc la modificarea materiei în mod iremediabil. 

Valorificarea deșeurilor a devenit o problema de strictă urgenţă pentru întreaga planetă 

iar drumul cel mai ușor de urmat constă în utilizarea procedeelor deja consacrate de reciclare 

dar și găsirea de noi tehnologii de reciclare, în special pentru deșeurile ce în acest moment nu 

se pot recicla. 

Astfel, conceptul de economie circulară reprezintă un model de producție și de consum 

care vizează confecționarea, utilizarea și reutilizarea tuturor materiilor prime reciclabile, în 

vederea repunerii pe piață astfel încât produsul să aibă o durată de viață  cât  mai îndelungată 

având la bază scăderea consumului energetic. 

Prin urmare cuvintele cheie ale economiei circulare sunt reutilizare-consum energetic 

scăzut dar , printer aceste cuvinte cu totii suntem responsabili de realizarea acestui demers 

mondial, iar principiul pe care se bazează constă în reciclarea, reutilizarea, repararea 

materiilor prime și a deșeurilor pentru a putea fi folosite din nou și din nou. 

Doar în noi stă puterea de a schimba în bine calitatea mediului de viață ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
“Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat 
deloc. “– (Sir Peter Scott) 

https://ecosynergy.ro/
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ARIPI LIBERE 

 

 

 

 
Prof. BOLOCAN Carmen 

Palatul Copiilor „Adrian 

BĂRAN” SLATINA,  

Județul OLT 

 

 

 

 

Tema: ZIUA PĂSĂRILOR 

Cu zborul, cântecul şi frumuseţea lor ne încântă şi inspiră. Sunt sanitari ai pădurilor, 

împrăştie seminţe, fertilizează solul, oxigenează aerul şi contribuie la stabilizarea climei, iar ca 

atracţii turistice sprijină economia. În plus, ne dau şi nenumărate lecţii de viaţă. Cea mai veche 

sărbătoare din calendarul mediului este Ziua Internaţională a Păsărilor, sărbătorită în 1 aprilie 

încă din anul 1906, şi are la bază Convenţia pentru apărarea păsărilor care promoveză principii 

legate de importanţa lor în ecosistemul planetei. 

Obiective: 

- Trezirea sentimentelor de dragoste pentru păsări, precum și ocrotirea lor; să 

recunoască imaginile reprezentând diverse specii 

-Dezvoltarea atenției și rapidității în gândire ; 

- Dezvoltarea simțului estetic, stimularea expresivității și imaginației creatoare 

Tehnici și strategii: 

-Conversația, demonstrația explicatei, exercițiului, jocul 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

-Azi, miercuri, 1 aprilie 2010, este a ….-a zi din săptămână, se apreciază starea vremii 

I. Păsări sălbatice 

 
-Activitatea se va începe cu o întrebare general adresată copiilor: Ce păsări sălbatice 

cunoașteți? 
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Se va stabili o listă comună cu păsările sălbatice cunoscute de către toți  copiii  (ciori, vrăbiuțe, 

coțofene, berze etc. ) 

-pe baza imaginilor se cere copiilor să recunoască speciile; 

-poluarea urbană sub diversele ei forme modifică populațiile de păsări-ținând cont că există și 

specii sensibile, dar și altele cu o mare capacitate de adaptare; se modifică regimul alimentar 

(apar pescărușii ”gunoieri”, se închid culorile penajului); 

mărirea numărului de grauri în oraș este tot consecința poluării. 

II. Păsări acvatice/limicole 

 
-Este prezentată zona de luncă a Oltului-cea de la intrarea în oraș-se prezintă câteva din păsările 

întâlnite (lebede, rațe, cormorani etc); se cere copiilor să enumere și ei câteva. Pe suprafața 

lacului de acumulare se poate urmări ușor modificarea efectivelor de păsări ca urmare a 

prezenței umane (mizerii, ambarcațiuni, construcții în imediata apropiere a malurilor)-scad 

efectivele, se reduce numărul de pui/boboci. 

- Spre deosebire însă de alte păsări călătoare, lebedele nu pot prevedea înrăutățirea bruscă a 

vremii, din care cauză ele cad victime cu miile gerului căzut peste noapte. De ce? 

Pentru a-și putea lua zborul, lebedele au nevoie de un spațiu mare, așa cum au avioanele nevoie 

de o pistă pentru a putea decola. Când însă pământul este acoperit cu zăpadă sau gheață, 

lebedele, deși au aripi mari, care ating până la 2,5 m lungime, nu pot “rula” pe gheață din cauză 

că alunecă. 

Dacă reușesc să “decoleze”, lebedele zboară în etape de până la 800 km cu o viteza de 80 km 

pe oră. Pentru exemplarele care nu reușesc această performanță începe o adevarată dramă. 

Rămase la sol, lebedele se strâng două câte două pentru a păstra cât mai mult căldură apoi, 

epuizat de frig și foame, mor. Dacă nu reușește să își găsească un partener, va muri în scurtă 

vreme, fiind acoeperită cu gheață, care crește în jurul ei ca o moarte albă. 

Lebedele nu au dușmani, ele sunt păsări mari, ajungând până la greutatea de 10 kg. 

Celelalte păsări se tem de ele, le cunosc forța aripilor. O forță extraordinară, într-adevar. Cu o 

singură fâlfâire, o lebadă poate fractura mâna unui om adult. 

* Rațele și gâștele migratoare adesea iau forma V în formația de zbor. Fiecare pasăre zboară în 

raza de acțiune a aripilor vecinului din față, care în zbor formează un vârtej de aer. Cele din față 

au rolul de a ajuta menținerea celor din spate în aer, cu scopul de a economisi energie. 

Ciorile și corbii se împerecheaza pe viață. Fidelitatea lor este atât de mare încat nu-și caută alt 

partener decât numai dacă cel actual a decedat. 
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* Gâștele de Canada au un stil neobișnuit de a-și crește bobocii. Când micuții pui de culoare 

portocalie părăsesc cuibul ei nu sunt îngrijiți numai de proprii lor părinți, gâștele mature 

îngrijesc cu schimbul toți puii, care sunt ținuți laolaltă într-un fel de creșă. 

* Pinguinii nu au nevoie niciodată de apă proaspată. Și acest lucru pentru ca aceste animaluţe 

au glande speciale in interiorul organismului care filtrează apa, separând sarea și potolindu-le 

setea. 

3. Este drept că pinguinii nu pot să zboare... dar asta nu îi împiedică să încerce! Astfel, se 

estimează că aceste animale dragălașe pot sări în aer până la o înălțime de aproape 2 metri! 

... singura pasăre din lume ce cântă și în timpul zborului este ciocârlia. În zborurile ei aproape 

verticale, te încântă cu trilurile asemănătoare unei soprane de coloratură. 

În cele mai multe dintre cazuri, atunci când auzim o pasăre cântând, este vorba probabil de un 

mascul. Ei cântă pentru a atrage femelele. 

... mai multe specii de păsări cântătoare nu cântă doar melodiile specifice propriei specii. Spre 

exemplu, lacărul de mlaștină știu atât cântece ale păsărilor europene, cât și pe cele ale păsărilor 

africane, din moment ce iarna migrează acolo. El cunoaște melodiile a aproximativ 70 de specii 

de păsări. 

Pentru a supravieţui în timpul migraţiei, păsările trebuie să fie sănătoase, să aibă un strat 

de grăsime bine dezvoltat şi pene noi. La încheierea sezonului de cuibărit şi înainte de a migra, 

păsările trec printr-un amplu proces de înnoire. Grăsimea se acumulează pe tot corpul păsării, 

sub piele. Penele de zbor distruse, din timpul verii cad şi pene noi apar în locul lor. 

-La sfârșitul orei copiii în grup vor concepe un set de reguli importante (pentru ei) de 

comportament civilizat ecologic și vor alege specia preferată; se poate completa cu 

reprezentarea păsărilor prin diverse tehnici. 

 

 

 

 
“Există destule resurse în lume pentru nevoile umane dar nu și pentru lăcomia umană.“ – 

(Mohandas K. Gandhi) 
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BIOLOGIA ÎN MATERIALE DIDACTICE INEDITE – RECICLARE 

CREATIVĂ 

 

 
Profesor STĂNESE Carmen-Felicia 

Colegiul  Economic ”George Barițiu” 

Loc./Jud. SIBIU 

 

Negrija noastră față de mediul înconjurător începe să aibă consecințe din ce în ce mai grave 

asupra noastră și a planetei. Au devenit laitmotiv al fiecarei zile semnalele de alarmă pe care le 

trag specialiștii în ecologie, preocupați de efectele poluării asupra mediului, de impactul 

acestora pe termen lung, de încălzirea globală. Auzim mereu că dacă nu se iau măsuri urgente 

de protejare a planetei cât mai curând, nivelul mărilor și oceanelor va crește considerabil, ca 

urmare a topirii ghețarilor, că orașe ca Veneția, Amsterdam, New Orleans și altele, vor fi 

înghițite de apă înainte de 2030, că topirea ghețarilor va conduce la creșterea alarmantă a 

nivelului mării și că o mulțime de insule și localități situate la malul mării vor dispărea, că zone 

întinse de uscat vor fi expuse la incendii de vegetație și la deșertificare, că se vor reduce 

regiunile agricole, iar oamenii vor fi tot mai expuși la sărăcie, foamete, lipsa apei, că este 

iminentă criza accentuată a resurselor naturale și energetice. 

Pământul devine tot mai poluat cu deşeuri nedegradabile. Acestea sunt deşeuri care nu 

vor fi descompuse prin procese naturale sau vor fi descompuse într-o perioadă foarte lungă de 

timp. De exemplu, un obiect din plastic are nevoie de 500 de ani pentru a se descompune, iar o 

cutie de conserve de la 10 la 100 de ani. Hârtia este cel mai comun şi frecvent deşeu şi se 

eliberează din toate domeniile de activitate. Ne trece prin mână în fiecare zi, dar de multe ori 

nici nu ne dăm seama cât de iresponsabil o folosim, iar 400 de ani este o perioadă lungă de 

aşteptare pentru ca să se degradeze sticla. 

Este imperios necesar ca, nu doar specialiștii, forurile internaționale sau marile companii 

să acorde interes rezolvării acestor probleme. Trecerea ecologiei de la stadiul de simplă 

disciplină științifică la cea de problemă a conștiinței comune, naținale și internaționale, 

reprezintă o realitate tristă în zilele noastre, când distrugerea echilibrului natural al întregii 
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planete este iminent. Stă în puterea omului să ia măsuri eficiente și să găsească soluții pentru a 

opri continuarea și agravarea acestui proces dăunător. 

În acest context, provocarea de la care am pornit și pe care am formulat-o elevilor cu care 

lucrez, a fost aceea că “DEȘEURILE NU SUNT GUNOAIE NEFOLOSITOARE, CI OBIECTE 

CARE SE AFLĂ ÎNTR-O CĂLĂTORIE! SĂ NE FOLOSIM IMAGINAȚIA ȘI ÎNDEMÂNAREA 

PENTRU A LE TRANSFORMA ÎN MATERIALE DIDACTICE!”. 

Curriculum-ul de biologie pentru ciclul inferior al liceului îşi propune abordarea studiului 

disciplinei prin înţelegerea şi asimilarea noţiunilor, conceptelor, principiilor şi legilor specifice 

şi de asemenea, aplicarea lor în diverse situaţii de viaţă, asigurând astfel condiţii pentru ca 

fiecare elev să dezvolte o personalitate autonomă şi creativă. Întregul demers didactic l-am 

derulat în concordanță cu competențe generale/specifice vizate de Programa școlară de biologie 

pentru clasele a IX-a și a X-a (București, 2004). 

În acest sens am conceput o ACTIVITATE PRACTICĂ formulând următoarele sarcini 

de lucru: 

- Realizați/construiți un model al unei structuri/proces biologic studiat 

- Denumiți/indicați prin săgeți componentele modelului 

- Identificați şi utilizați surse variate de informare/documentare: manualul de biologie, atlase, 

albume, enciclopedii, determinatoare, internet, culegeri de texte consacrate, reviste, mijloace 

video, dicţionare 

- Pentru realizarea modelului puteți utiliza hârtie, carton, plastic, sticlă,, deșeuri textile, fire 

de ață/lână, polistiren etc. Folosiți materiale pe care le aveți la îndemână, care nu necesită 

cheltuieli speciale. Puneți creativitatea la lucru!!!! 

În cadrul aceleiași lecții am discutat punctual fiecare sarcină de lucru, am prezentat 

criteriile de evaluare, am prezentat câteva modele orientative și am stabilit termenul limită de 

predare a temei. 

Pentru o evaluare cât mai obiectivă am avut în vedere câteva criterii generale de evaluare, 

criterii care au vizat: 

❖ Calitatea produsului: 

- validitatea: nivelul la care modelul reușeste să acopere unitar și coerent, logic și 

argumentat, câmpul tematic propus 

- completitudinea: modalitatea în care au fost valorizate competențele teoretice și 

practice 

- elaborarea și structurarea: acuratețea și rigurozitatea demersului științific 

- calitatea materialului utilizat: relevanța conținutului științific 
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-  creativitatea: gradul de noutate pe care îl aduce proiectul în abordarea tematicii, 

măsura în care elevul optează pentru o strategie originală, inedită 

❖ Calitatea activitatii elevului: 

- raportarea elevului la temă: măsura în care elevul a făcut ceea ce trebuia sub aspectul 

validității și relevanței abordării temei proiectului 

-  performarea sarcinilor: nivelul de performanță pe care îl atinge elevul în realizarea 

diferitelor părti componente ale proiectului. 

Se pot observa în cele ce urmează câteva produse relevante ale activității practice ale 

elevilor din diferitele clase cu care am lucrat: 
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profesorilor și elevilor vizitatori. 

Roadele muncii 

elevilor          au         fost 

fructificate  prin 

organizarea expoziției 

“Fantezie și creativitate 

din materiale 

reciclabile”, realizată în 

spațiul expozițional oferit 

de biblioteca școlară, la 

finele anului  școlar trecut, 

bucurându-se de 

aprecierile   laudative ale 

Crearea acestor produse a reprezentat rezultatul unui proces complex, care a necesitat 

multă muncă. Societatea evoluează într-un ritm alert, iar tânăra generaţie trebuie să se formeze 

cât mai rapid şi cât mai bine. Din aceste considerente este necesar ca procesul instructiv–

educativ să sufere la rândul lui modificări pentru a se adapta cerinţelor societăţii, schimbărilor 

economice şi sociale rapide. În procesul educaţional este necesar a se utiliza metode şi tehnici 

care să ofere elevului informaţiile necesare, complete şi într-o formă pe care acesta să le poată 

asimila cât mai uşor, să faciliteze accesul direct al elevului la sursele de informare, să formeze 

abilitaţi holistice, care să permită elevilor să se conecteze rapid şi eficient informaţiilor noi, să 

stimuleze creativitatea şi activitatea în echipă. 
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Din experienţa didactică acumulată am observat că metodele expozitive, tradiţionale oferă 

cantitatea de informaţii necesară, dar nu totdeauna elevii o pot şi asimila, înţelege, datorită 

monotoniei, scăderii interesului pentru subiectul dezbătut, gradului de complexitate. Aceste 

metode nu asigură fixarea pe durată îndelungată a unui volum mai mare a cunoştinţelor precum 

şi posibilitatea operării cu acestea, deoarece prevalează memorizarea automată, mecanică. Deci 

aceste metode nu sunt un mod eficient de promovare a învăţării. 

Pentru înlăturarea monotoniei, stimularea motivaţiei şi activarea gândirii elevilor am 

integrat creativ modelarea în strategiile de învăţare activă din orele de biologie, ceea ce a condus 

la creşterea randamentului şcolar și a motivaţiei pentru studiu, la formarea unor persoane care 

nu doar să poată asimila cunoştinţele, ci care să le și poată aplica în practică. Modelarea este o 

metodă activă care, folosită în lecţiile de biologie, îl ajută pe profesor să solicite şi să antreneze 

gândirea elevilor, deoarece modelele reprezintă obiectele şi fenomenele biologice simplificate, 

reduse la aspecte esenţiale, uşor de înţeles de către elevi. Modelarea se bazează pe relaţia de 

analogie dintre modelul construit şi sistemul original pe care el îl reprezintă. Modelarea 

didactică presupune „acţiunea cu modelul”. Ea contribuie la formarea unor persoane care să 

gândească matur, care să poată asimila cunoştinţe, care să aplice cunoştinţele acumulate, ceea 

ce înseamnă educarea capacităţii de înţelegere, şi nu aceea de memorare. Întregul demers 

didactic derulat i-a inițiat pe elevi în utilizarea conținutului analogic, i-a obișnuit cu faptul că 

obiectele și fenomenele pot fi modelate, a stimulat operațiile și calitățile gândirii, capacitățile 

de analiză, sinteză, comparație, le-a oferit posibilitatea de a aplica cunoștințele în condiții noi, 

variate și le-a dezvoltat creativitatea. 

Reciclarea creativă prin utilizarea modelării s-a bazat pe capacitatea elevilor de a elabora 

ceva nou, original, valoros, important şi util pentru învățare, dar și pentru mediu. Procesul dat 

a stimulat imaginația şi curiozitatea, ințiativa şi încrederea în forțele proprii, independența în 

găsirea variatelor soluții. 

Elevii au învățat că nimic nu este inutil atunci când vine vorba de salvarea planetei noastre, că 

fiecare dintre noi este important și poate ajuta și proteja natura, că lucruri simple, pot contribui 

la conservarea ei. Au învățat să recicleze, să încurajeze sustenabilitatea mediului, au învățat că 

“DEȘEURILE NU SUNT GUNOAIE NEFOLOSITOARE, CI OBIECTE CARE 

SE AFLĂ ÎNTR-O CĂLĂTORIE!”, că folosindu-și imaginația și îndemânarea, le pot 

transforma chiar și în materiale didactice și că orice demers în acest sens este un pas important! 

Demersul nostru a fost un început... Ce am învăţat eu, ca și dascăl? Am învățat că, deşi este 

greu, se poate sparge inerţia clasei şi se poate realiza implicarea  elevilor în astfel 
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de activități, într-o lume care ştie mult mai bine să le ocupe timpul cu altceva. Elevii vin la 

şcoală purtând cicatricile unor „asasini ai creativităţii” ce acționează atât în mediul şcolar, cât 

şi în familie, în grupul de prieteni. Potenţialul creativ al elevilor noştri este aur. Să nu îl 

distrugem, să nu-l lăsăm doar într-un vag orizont de aşteptare. Stă în puterea noastră, a 

dascălilor, să-i oferim câmp de manifestare. 

“Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot 

ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina.” (Nicolae Titulescu) 
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Între creație și Creator, între dar și Dăruitor există o legătură de viață, pe care Sfânta 

Scriptură o descrie ca fiind:„legământul veșnic dintre Mine (Dumnezeu) și pământ și tot 

sufletul viu din tot trupul ce este pământ”(Facerea 9:16). 

(Patriarhul Daniel 

http://dppd.ubbcluj.ro/rojed/articol_1_1_3.pdf
https://stratos.ro/impactul-omului-asupra-mediului-probleme-si-solutii-pentru-combaterea-poluarii/
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https://oameninoi.wordpress.com/2017/03/22/influentele-omului-asupra-mediului/
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/ce_poti_face_tu_pentru_planeta.pdf
https://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/11/biologie9_liceu.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Lic/MS/Biologie_clasa%20a%20X-a.pdf
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INFLUENȚA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE ÎN 

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
 

 

 

 

 

De ce această temă ? 

 

Profesor CÂCĂU LEŞ Crina Violeta 

Grup Şcolar Anghel Saligny Turţ 

Județul Satu-Mare 

 

Alegerea acestei teme a fost influențată de abordarea tot mai frecventă a problemelor 

de mediu cu care se confruntă planeta Pământ dar și țara noastră, județul, respectiv localitatea 

în care trăiesc. 

Încă de copil am fost educată de la școală, în primul rând să colectăm ambalajele de 

sticlă, cartonul și hârtia, materialele textile și materialele metalice, fiind nevoiți să predăm 

periodic o anumită cantitate, dar și din familie, fiind o sursă de venit pentru mine, predând la 

centrele de colectare aceste materiale. 

În facultate am studiat metode de protecție a mediul și de reutilizare a terenurilor în 

urma exploatărilor miniere, respectiv reutilizarea haldelor de steril. 

Ajungând profesor de educație tehnologică, de-a lungul anilor de gimnaziu se studia ,, 

influența deferitelor tehnologii asupra mediului înconjurător”. 

Ca profesor metodist am organizat activitatea metodică cu tema ,,Salvați Pământul până 

nu e prea târziu”, în care elevii de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”și de la Școala ”Vasile 

Lucaciu” au prezentat machete, lucrări artistice, prezentări power point, poezii, paradă cu ținute 

din materiale reciclabile, dans modern dar și scenariul scris de mine, toate cu  această temă. 

Activitatea s-a desfășurat la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” din Satu- Mare, la care au 

participat profesorii de educație tehnologică. 

În urma desfășurării acestei activități au fost păreri pro și contra. ,,Ce legătură are 

educația tehnologică cu protecția mediului? - Răspunsul fiind cel dat mai sus. 

În următorul an școlar s-a schimbat iar programa și s-a introdus la clasa a V-a capitol IV 

,,protecția mediului”, ceea ce m-a bucurat că am fost cu un pas înainte (mai în glumă, mai în 

serios, gândesc la fel cu cei de minister, o fi bine, o fi rău?). 

În anul acela școlar, am fost implicată acțiunile desfășurate de Școala Gimnazială ,, 

Vasile Lucaciu” în vederea obținerii steagului verde, iar la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu 

” în acțiunile derulate în cadrul primei ediții a concursului județean ,,Viață pentru mediu, mediu 

pentru viață” organizat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu- Mare. 
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Tot în acel an, am participat pentru prima dată la concursul național de proiecte de mediu 

de la Muncel, cuprins în C.A.E.N., unde echipajul de gimnaziu a obținut premiul III. Tot cu ei 

am participat la Costinești la proiectul ,, Micii ambasadori ai mediului”. La una din activitățile 

desfășurate în acest proiect a participat și ministru mediului Sulfina Barbu. 

Am participat la diferite concursuri : 

 
• Concursul județean ,, Natura și viața, darurile lui Dumnezeu pentru om. 

 

 
• Concursul internațional de educație ecologică și protecția mediului,, Micul magician” 

de la Pașcani 

• Concursul național ,,Ovidiu Bujor” de la Năsăud- aplicația din Munții Rodnei- 

coborârea de la Cascada Cailor, mâncarea la ceaun după parcurgerea traseului. 

 

• Concursul național ,,Bune practici în protecția mediului” de la Oradea-simpozionul. 

În aplicația din Rezervația de stârci cenușii de la Cefa. 
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• . 

• Concursul de proiecte de mediu de la Muncel . 

  
 

 

 
 

 

DUPĂ CE NE-AM FORMAT DEPRINDERILE ȘI AM FĂCUT CERCETARE ÎN 

ARIA PROTEJATĂ AM OBȚINUT PREMIUL II. 

•  „Rezervația Tur – aria ta protejată”-unde am identificat problema poluării afluenților 

râului Tur cu reziduri de la pălinciile din comuna Turț. 

În urma identificării acestei probleme Asociația ,,Carpatina Ardeleană” Filiala Satu- 

Mare, Garda de Mediu au convocat primăriile și proprietarii de pălincii având o discuție pe 

această temă, dar care nu a avut finalitate. 

Echipajul,, Sanitarii Turului” au obținut premiul II la Concursul național de proiecte de 

mediu de la Muncel. 
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La nivelul județului Satu Mare s-au desfășurat diferite proiecte inițiate de Agenția de 

Protecția a Mediului în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Satu -Mare și alte instituții. 

În calitate de inspector educativ, am organizat cu ocazia marcării ,,ZILEI 

PĂMÂNTULUI-22 APRILIE” , în parteneriat cu Prefectura Satu-Mare, Consiliul Județean 

Satu -Mare, Primăria municipiului Satu -Mare, Garda de Mediu, Agenția de protecție a Mediul, 

Inspectoratul de Poliție Județean Satu-Mare și Asociația Salamandra, Casa de Cultură a 

Sindicatelor proiectul ,,Împreună elevi, profesori, părinți și specialiști pentru Natura 

2000”, proiect ce s-a derulat în doi ani, punându-se accent pe formarea deprinderilor la elevi, 

pe cunoașterea ariilor protejate din județul Satu - Mare și a speciilor protejate din acestea, prin 

implicarea elevilor de la școlile din comunele pe a cărui suprafață se găsesc ariile protejate. 

Echipajele au realizat afișul al proiectului derulat de ei și un pliant în care sunt identificate în 

teren minim cinci specii protejate de floră și faună. Proiectul s-a finalizat cu ieșirea în Aria 

Protejată Andrid a echipajelor implicate în proiect. Proiectul a fost prezentat la concursul de 

proiecte de mediu de la Muncel unde a obținut în primul an premiul special al juriului pentru 

complexitatea proiectului (deoarece nu s-a mers pe cercetare, ci pe formarea deprinderilor), iar 

în al doilea an, premiul II. Din punctul meu de vedere este mult mai importantă formarea 

deprinderilor la elevi de cât cercetarea deoarece cea din urmă este realizată mai mult de 

profesori de cât de elevi, ei mai mult prezintă rezultatul cercetării, dar în sistemul nostru de 

învățământ contează mai mult ce știu profesorii și nu ce știu elevii și se pune accent mai mult 

pe memorare și nu pe formarea deprinderilor și dezvoltarea creativității, noțiunile fiind mult 

peste nivelul elevilor. 
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Concursul ,,INVESTEŞTE ÎN OAMENI –OFERĂ O ŞANSĂ MEDIULUI 

SĂNĂTOS “ 

Perioada: 14 mai 2010 marcând ZIUA ÎN CARE SOMEŞUL A RĂBUFNIT 

PRODUCÂND INUNDAŢIILE DIN 1970 şi marcând şi ,,ZIUA PĂSĂRILOR ŞI A 

ARBORILOR -10 mai“ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE ACŢIUNE PENTRU CLIMĂ- 15 

mai” şi 22 Mai 2009 marcând ,,ZIUA BIODIVERSITĂŢII”,, ZIUA EUROPEANĂ A 

PĂSĂRILOR 24 mai “ 

 

 
În cadrul programului ,,Școala altfel” am avut ca invitați reprezentanții Asociației 

”Carpatina Ardeleană” filiala Satu- Mare, care au venit cu expoziția mobilă și au prezentat 

,,Rezervația Tur” și filmul realizat de Dan Păvăloiu. 

Pentru concursul internațional de educație ecologică și protecția mediului,, IAȘI green 

bag, creează și responsabilizează pentru ecoul naturii!” de la Palatul Copiilor Iași, elevii de la 

Liceul Tehnologic,, Anghel Saligny” de la Turț au participat la secțiunea d) Parada elevilor în 

costume din materiale reutilizate: „Eco- design” realizând un costum tradițional oșenesc 

femeiesc precum cununa și steagul miresii, obținând trofeul. Pentru această performanță am 

fost în următorul an am fost președinta juriului la această secțiune. 

 
(poza este de pe internet deoarece nu am găsit pozele mele) 
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De anul trecut școlar, unitatea noastră de învățământ este implicată în proiectul „Școli 

prietenoase cu natura” organizat de S.O.R. din România ( Societatea Ornitologică din 

România). 

Elevii coordonați de mine au realizat desene sau prezentări power point cu specii 

protejate, iar eu am realizat prezentarea power point cu toate speciile care trebuiau  identificate 

în cadrul „Olimpiadei păsărilor”. 

  

 
Ziua de Buna Vestire numită și Blagoveștenie se sărbătorește în fiecare an pe 25 martie, 

fiind prima mare sărbătoare dedicată Maicii Domnului atestată în documente. 

 

 
Barză neagră sărbătorită în 1 Aprilie de ZIUA PĂSĂRILOR în cadrul proiectului 

 
,, ȘCOLI PRIETENOASE CU NATURA”.AM TERMINAT DE REDACTAT 

PROIECTUL ȘI AL LISTAT MESAJUL CĂ DOAR EU SUNT BARZA NEAGRĂ ...NU SE 

VEDE ?!. ȘI MACHETA ESTE GATA!!! 

Concursul „Olimpiada speciilor” este organizată de Societatea Ornitologică Română, 

(SOR) pe pagina proiectului: https://www.sor.ro/Gradini-si-Scoli-Prietenoase-cu-Natura. 

Concursul s-a desfășurat on-line, în etape, cu participare individuală pe 3 cicluri (clasele I-IV, 

V-VIII și IX-XII), fiind organizat pe pagina http://quizz.sor.ro/ iar școpul este recunoaștere 

speciilor pe baza imaginilor. Lista specifică pentru fiecare ciclu a fost prezentată în Anexa 1. 

Tot în cadrul acestui proiect elevii din gimnaziu a construit și amplasat cuiburile artificiale cu 

https://www.sor.ro/Gradini-si-Scoli-Prietenoase-cu-Natura
http://quizz.sor.ro/
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hrănitorile de tip căsuță și căsuțele pentru păsări respectând majoritatea dimensiunile prevăzute 

pe site. 

Prezentând doar o parte din activitățile pe care le-am desfășurat de-a lungul anilor  sper 

că v-am convins de influența centrului de documentare și informare în protejarea mediului 

înconjurător. 

Centrul de documentare și informare 

Are influență în a mediului protejare 

Prin activitățile organizate 

Și în CDI desfășurate 

Parteneri i-am implicat 

Materiale informative au prezentat 

La concursuri am participat 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
„Mediul curat l-am promovat. Întreaga creaţie este făcută pentru sfinţire, pentru 

binecuvântare. De aceea, noi, cei care suntem botezaţi în numele Preasfintei Treimi, trebuie 

să ne comportăm în lume binecuvântând şi sfinţind locul în care trăim şi având o grijă 

deosebită pentru creaţia lui Dumnezeu.” 

 
(Patriarhul Daniel) 



”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

144 

 

 

RISIPA ALIMENTARĂ 

 
 

Prof. ing. CIOATĂ Angelica 

Colegiul ”Andronic Motrescu”, Rădăuți, județul SUCEAVA, ROMÂNIA 

 

 

Resursele de hrana sunt fundația vieții de zi cu zi. Alegerile noastre de hrana fac diferența între 

un trai fericit și sanatos sau unul prin care ne irosim timpul, banii și energia. 

Problema risipei alimentare este legata de toate aspectele vieții. 

Ce este risipa alimentara? 

Când vorbim despre risipa de hrana, vorbim de fapt despre cum ne obținem hrana, cum o 

consumam și cum protejam aceasta resursa. 

Problema risipei alimentare este legata de toate aspectele societații: în egala masura de economie, 

mediu, dar și de educație. 

Producând si consumând cât este nevoie si nu mai mult, economisim resurse. Risipa de hrana 

înseamna si risipa de apa. 

Cu toții suntem implicați în lanțul alimentar, de aceea este esențial să colaborăm. Pentru a rezolva 

situația curentă, trebuie să înțelegem cum ajungem să risipim. 

Odată înțelese cauzele risipirii pe fiecare verigă a lanțului, vom şti cum trebuie acționat, putând 

trece de la cauze la soluții. 

Pierderile și risipa de alimente cresc riscul de insecuritate alimentară, de malnutriție și de consum 

excesiv de apă într-un moment în care foametea la nivel mondial este în creștere. Țările UE s- au angajat 

la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, și anume de a reduce la jumătate, până în 

2030, risipa de alimente pe cap de locuitor la nivelul comerțului cu amănuntul și al consumatorului, 

precum și de a reduce pierderile alimentare de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare. 

Ineficiențele care apar de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente și la nivelul consumului 

au, de asemenea, consecințe majore asupra mediului. Prin urmare, limitarea pierderilor și a risipei de 

alimente poate contribui la combaterea foametei și, totodată, a problemelor de mediu, cum ar fi 

schimbările climatice. 
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UE și statele sale membre au introdus măsuri concrete pentru a preveni pierderile și risipa de 

alimente. Numai în cazul în care acest lucru nu este posibil, ele acționează pentru reutilizarea, reciclarea 

sau folosirea alimentelor în alte scopuri. Principiile directoare sunt consacrate în Directiva- cadru UE 

privind deșeurile, care solicită statelor membre: 

 

• să reducă cantitatea de alimente pierdute în timpul producției și distribuției 

• să reducă risipa de alimente în gospodării 

• să încurajeze donațiile de alimente 

• să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a măsurilor UE de prevenire a risipei de 

alimente 

Alte măsuri care vizează reducerea pierderilor și a risipei de alimente includ reorientarea utilizării 

surplusului de produse alimentare, de exemplu ca hrană pentru animale sau compost. 

La nivel global aproximativ o treime din totalul alimentelor produse pentru consumul uman este 

irosit, iar în Uniunea Europeană se estimează că 20% din totalul alimentelor produse se pierd sau se 

irosesc, în timp ce 43 de milioane de oameni de la nivelul Uniunii Europene nu își permit zilnic mese 

care să asigure o alimentaţie adecvată. 

70% din risipa alimentară provine din gospodăriile populaţiei (peste 50% – 47 de milioane de tone), 

servicii de alimentație publică și de vânzare cu amănuntul (FUSIONS, 2016). 

Cantitatea de deșeuri alimentare generate în țările industrializate este la fel de mare ca şi în țările în 

curs de dezvoltare, însă distribuția este diferită: 

• în țările în curs de dezvoltare, peste 40% din pierderile alimentare se produc după recoltare 

și în timpul procesării; 

• în țările industrializate, peste 40% din pierderile alimentare apar la nivelul vânzărilor cu 

amănuntul, precum și la consumatori. 

Cauzele risipei alimentare 

Risipa alimentelor poate avea loc în toate punctele lanțului alimentar de aprovizionare şi anume 

la fermă, la prelucrare și fabricare, la comercializare, în restaurante și cantine, precum și în gospodăriile 

populaţiei. Motivele producerii deșeurilor alimentare variază mult și sunt specifice fiecărui sector de 

activitate. 
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Factorii care contribuie la risipa alimentară includ: 

• Planificarea nepotrivită de cumpărături de alimente și promoțiile precum „cumpărați unul 

și obțineți unul gratuit” duce la achiziționarea sau pregătirea de mâncare în cantitate prea 

mare, 

• Neînțelegeri cu privire la semnificația „expiră la” și „a se consuma de preferinţă până la”, 

etichete cu date care duc la creșterea cantităților de alimente risipite, 

• Dimensiuni standardizate ale porțiilor în restaurante și cantine, 

• Dificultatea anticipării numărului de clienți (o problemă pentru serviciile de catering), 

• Probleme de gestionare a stocurilor pentru producători și comercianți, 

• Standarde de calitate ridicate (ex. pentru produsele vândute cu amănuntul), 

• Supraproducție sau lipsă de cerere pentru anumite produse în anumite perioade ale 

anului, produse și ambalaje cu defecte (fermieri și producție de produse alimentare), 

• Depozitare/transport inadecvat în toate etapele lanțului alimentar. 

La baza tuturor acestor probleme stă o lipsă generală de conștientizare a soluțiilor posibile și a 

beneficiilor care decurg din reducerea risipei alimentare. 

Ce puteți face ca şi consumatori? 

Toate persoanele au un rol important în reducerea risipei alimentare! Adesea, cu eforturi minime, 

risipa alimentară poate fi redusă, economisind bani și contribuind la protejarea mediului. Este mult mai 

ușor decât se crede! Iată cum: 

ACASĂ: 
 
 

• Planificați-vă mesele; 

• Puteţi să folosiți surplusul de la prepararea meselor anterioare; 

• Citiți informațiile despre data durabilităţii minimale a alimentelor. Aceasta poate fi 

exprimată în două feluri în funcţie de perisabilitatea alimentului, respectiv „expiră la 

data…” (ne informează despre siguranţa alimentelor) și „a se consuma de preferinţă 

înainte de data…” (ne informează despre calitatea alimentelor); 

• Puneți mai puțin în farfurie și reumpleți dacă este cazul; 

• Congelați! (porții gata făcute); 

• Depozitați alimentele în mod corespunzător (verificați etichetele pentru instrucțiuni de 

stocare, asigurați-vă că frigiderul este potrivit între 1 °C și 5 °C); 

• Cunoașteți permanent ce alimente aveţi în cămară și frigider; 
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• Rotiți alimentele stocate acasă – „primul intrat, primul ieșit”! 

LA MAGAZINE SAU PIAŢĂ: 

• Faceţi o listă de cumpărături; 

• Nu cumpărați când vă este foame; 

• Cumpărați doar cantitatea de care aveți nevoie (dimensiunea potrivită a ambalajului sau 

alimente vrac); 

• Puteţi alege fructe și legume imperfecte din punct de vedere al aspectului exterior 

(formă, dimensiune), aflate adesea la reducere; 

• Puteţi achiziţiona şi consuma produsele aflate la reduceri şi care sunt aproape de 

atingerea datei durabilităţii minimale. 

LA SERVICIU/ȘCOALĂ: 

• Cereți să vi se servească porția potrivită pentru dumneavoastră (la cantină); 

• Fiţi atenţi la frigiderul din birou/coșul de fructe/cutia cu bomboane; 

• Diseminaţi către colegi recomandările despre cum putem preveni risipa de alimente. 

ÎN CAFENELE, RESTAURANTE ȘI HOTELURI: 

• Puneți puțin în farfurie și reumpleți dacă este cazul; 

• Luați acasă ce vă rămâne; 

• Gestionați-vă apetitul și pofta de mâncare, în funcție de ora zilei. 

Pierderile și risipa de alimente cresc riscul de insecuritate alimentară, de malnutriție și de consum 

excesiv de apă într-un moment în care foametea la nivel mondial este în creștere. Țările UE s- au angajat 

la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, și anume de a reduce la jumătate, până în 

2030, risipa de alimente pe cap de locuitor la nivelul comerțului cu amănuntul și al consumatorului, 

precum și de a reduce pierderile alimentare de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare. 

Bibliografie 

• Reducerea pierderilor și a risipei de alimente - Consilium (europa.eu) 

• Risipa alimentară – A.N.S.V.S.A. (ansvsa.ro) 
 

„Mă enervez doar când văd deșeuri, când văd oameni care aruncă lucruri pe care le-am putea folosi.” 

(Maica Tereza de Calcutta) 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/food-losses-waste/
http://www.ansvsa.ro/informatii-pentru-public/risipa-alimentara/
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„Dumnezeu iartă întotdeauna, noi, oamenii, iertăm uneori, dar natura nu iartă niciodată și,dacă nu o 

ocrotești, te va distruge”. (Papa Francisc) 

Biblia ne vorbește despre legătura dintre Creator şi creaţie, dintre Dumnezeu şi natură. 

,,La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul” (Facerea 1, 1), primul verset al Bibliei este 

definitoriu în acest sens. Plecând de la acest verset putem afirma că mai înainte să fie religia a fost natura, 

creația. 

Totul porneşte de la creaţie. Biblia începe cu Facerea, amintind despre cer şi pământ şi se încheie 

cu Apocalipsa, prezentând imaginea unui pământ restaurat. 

Biblia poate fi citită şi ca o carte de ecologie, deoarece abundă în pasaje care vorbesc despre 

natură, prezentându-i frumuseţea. Mulți psalmi sunt adevărate ode în care natura este prezentată în lumini 

strălucitoare. De asemenea, în Biblie sunt numite o mulțime de plante şi de animale, nenumărate elemente 

şi fenomene ale naturii. 

La finalul lucrării Sale, Dumnezeu evaluează  creaţia  atribuindu-i  calificativul  de foarte  bună: 

,,Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau bune foarte” (Facerea 1, 31). 

Aşa a fost, aşa trebuia să rămână și aşa trebuie să redevină. 

Tot din Biblie aflăm şi faptul că Dumnezeu i-a încredințat omului toată creația ca dar și l-a 

responsabilizat să o lucreze, să o protejeze, să se roage pentru ea, să o păstreze și să o îngrijească prin 

efort și muncă. Grădina Edenului reprezintă idealul stabilit de Dumnezeu pentru om. În integritatea ei 

primordială, lumea a fost o grădină, un paradis făcut dar omului de Dumnezeu, arătându-i acestuia cinstea 

de care se bucură în fața Creatorului, făcându-l să înțeleagă valoarea lumii, dar și responsabilitatea lui 

față de lume. Prin căderea în păcat însă, lumea intră în dezordine şi devine ostilă omului. 
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Papa Ioan Paul al II-lea spunea că niciodată nu acţionăm neutru asupra naturii, ci, fie pozitiv, fie 

distructiv, iar Sanctitatea sa, Papa Benedict al XVI-lea ne aminteşte că natura este un dar. Însă în cazul 

acestui dar se aplică legea reciprocităţii: natura oferă, dar şi cere. Pământul ne oferă hrană, doar dacă îl 

lucrăm. 

Biblia nu ne învaţă nimic despre încălzirea climei sau despre dispariţia speciilor, dar ne oferă 

cheia înţelegerii raportării omului la mediul înconjurător. 

Un mediu curat este esențial pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor. Sănătatea populației este 

afectată și de schimbările climatice, prin valuri de căldură, inundații. În același timp însă, mediul 

ambiental poate fi și o sursă de factori de stres, cum ar fi poluarea atmosferică, zgomotul, substanțele 

chimice periculoase, care au un impact negativ asupra sănătății. Mediile naturale de bună calitate satisfac 

nevoile de bază, precum aer și apă curate și pământ fertil pentru producția de alimente, energie și materie 

primă pentru producție. De asemenea, infrastructura verde folosește la reglarea climei și la prevenirea 

inundațiilor. Accesul la spații verzi oferă și numeroase posibilități de recreere și contribuie la starea de 

bine. 

În același timp însă, mediul reprezintă și o cale importantă de expunere a oamenilor la aer poluat, 

la zgomot și la substanțe chimice periculoase. Expunerea la zgomotul produs de mijloacele de transport 

și de industrie poate duce la disconfort, tulburări de somn și creșteri asociate ale riscului de hipertensiune 

și de boli cardiovasculare. Expunerea la substanțe chimice periculoase este, de asemenea, un motiv 

important de îngrijorare. În viața de zi cu zi, oamenii pot fi expuși la o gamă largă de substanțe chimice, 

prin aer și apă poluată și prin produse de consum și alimentație. Prin urmare, apar preocupări legate de 

efectele asupra sănătății ale expunerii la amestecuri chimice în cursul vieții, în special în perioadele 

vulnerabile, de exemplu copilăria timpurie, sarcina și vârsta înaintată. Efectele schimbărilor climatice 

înseamnă și amenințări imediate la adresa sănătății, cum sunt valurile de căldură și modificările tiparelor 

bolilor infecțioase și ale alergenilor. 

Aspectul ecologic nu trebuie să se oprescă doar la nivelul mediului înconjurător de acum, sau 

gândind la nevoile generațiilor viitoare. O preocupare de zi cu zi trebuie să o constituie, alături de 

protejarea mediului, protejarea sănătății ființei umane, a salvării iminente din cercul vicios al poluării 

speciei umane. Factorii poluatori ai sănătății umane ne-au invadat fără să ne dăm seama, în timp, încet și 

sigur, începând de la obiectele de îmbrăcăminte realizate din fibre artificiale alergene, colorate cu 

substanțe chimice foarte nocive, vopselurile, teflonul, lacurile de tot felul de pe obiectele de mobilier sau 

de pe pereții din încăperile de locuit, jucăriile fabricate din materiale ai căror compuși chimici sunt toxici 

pe termen lung. 
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Nu trebuie uitate nici dulciurile, mezelurile, băuturile răcoritoare, medicamentele, cosmeticele, 

detergenții ce au în compoziție substanțe nocive, de care își dau seama toți cei care nu sunt ignoranți, 

producătorii făcându-și datoria de ne informa, pe etichete, ce substanțe dăunătoare dorim să consumăm 

cu bună știință. La acestea se adaugă poluarea fonică, a zgomotelor de zi cu zi, a undelor electromagnetice 

de la antene, telefoane mobile, aparatura performantă de tot felul, aerul viciat de fum, gaze de eșapament, 

compuși chimici industriali, etc. 

Dacă mediul înconjurător poate fi recuperat prin acțiunile ecologice, ființa umană, este victima 

ignoranței, a lipsei de preocupare de a o proteja față de poluarea societății de astăzi, de care toți suntem 

răspunzători. 

Grija faţǎ de mediu trebuie sǎ fie o componentǎ esenţialǎ a dezvoltǎrii morale, spirituale, sociale 

și culturale a noii generaţii. De la cea mai fragedǎ vârstǎ, copii trebuie familiarizaţi cu problemele de 

mediu, probleme cu care aceştia se vor confrunta cu siguranţă în viitor. Pentru a le dezvolta capacitatea 

de a lua decizii cât mai chibzuite și necesare mediului este nevoie de a dezvolta educaţia ecologicǎ. Altfel 

spus, educația ecologică este foarte importantă încă de la vârsta preșcolară deoarece, educaţia ecologică, 

începută din grădiniţă, are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi 

mediul de viaţă, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi al animalelor, a tot ce există pe acest 

pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să-şi exprime respectul pentru mediul natural de care 

beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. 

Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător apare la copilul preşcolar, ca 

urmare a desfăşurării unor activităţi variate din punct de vedere al temei, conţinutului şi al strategiilor 

utilizate, care pun copilul în situaţia de a exersa numeroase acţiuni de îngrijire şi ocrotire a mediului. 

Pentru a le forma copiilor o atitudine corectă faţă de ceea ce îi înconjoară, putem porni de la o idee simplă, 

dar destul de eficientă în planul emoţiilor şi sentimentelor: transpunerea copilului în locul elementului 

din natură care a suferit o agresiune din partea omului. Pus în postura celui agresat şi care nu se poate 

apăra singur, copilul va realiza că trebuie să acorde „drept la existenţă” tuturor elementelor mediului din 

jurul său. Treptat, va înţelege că orice acţiune de distrugere sau exterminare de orice fel, este cât se poate 

de dăunătoare pentru că strică echilibrul naturii. Deoarece, la această vârstă, acţiunea copilului se bazează 

pe imitaţie, comportamentul celor din jur contează mult în formarea atitudinii de ocrotire şi conservare a 

mediului. 

Prin urmare, toată umanitatea este presată să devină ecologistă. Evident, este mai mult decât o 

modă, iar opinia publică se hrăneşte dintr-o nelinişte reală: lipsa de atitudine faţă de ravagiile ireparabile 

asupra mediului înconjurător produse de economia de piaţă şi de societatea de consum. 
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Ca ştiinţă, ecologia a apărut ca o ramură a biologiei. În 1866, Ernst Heckel a lansat termenul 

„ecologie”, înţelegând prin el studiul relaţiilor dintre toate elementele mediului înconjurător; Ernst 

Heckel a pus atunci problema conservării unor specii, prin crearea unor rezervaţii naturale. Cu timpul, 

ecologia a devenit o ştiinţă în sine, analizând fenomenul complex al echilibrului mediului înconjurător 

din punct de vedere teologic, politic şi economic. 

Odată cu dezvoltarea uimitoare a tehnologiei, criza ecologică s-a accentuat foarte mult. Pământul, 

cu toate resursele lui, a fost văzut ca un capital natural destinat doar profitului. Iar rezultatele sunt 

dezastruoase. Dorinţa de profit, concurenţa economică şi consumerismul fără discernământ, motivează 

exploatarea iraţională a mediului. Starea de criză ecologică se datorează exclusiv omului. Omul este 

responsabil pentru dezastrul ecologic, întrucât omenirea se află faţă de natură într-o relaţie de 

interdependenţă. Starea de criză ecologică se datorează exclusiv omului. Este un paradox: omul poluează 

spaţiul în care el însuşi trăieşte. 

Consumerismul, noul idol al veacului nostru, ne-a distrus relaţia cu Creatorul şi cu creaţia. 

Umanismul a dus la concepţia utilitaristă, considerând că omul este mai presus de creaţie și prin urmare 

o poate manipula după buna lui plăcere. Însă totul se plăteşte. Mândria şi lăcomiei sunt foarte greu de 

plătit. Și le plătim nu doar noi, ci şi generaţiile viitoare. Lăcomia pare să nu aibă leac. Pentru că, pe 

măsură ce conştientizăm starea gravă a planetei, pe atât de mult lăcomia continuă să îşi găsească un loc 

propice în inimile multor oameni. Omul trebuie să depăşească prejudecăţile unei societăţi de consum. 

Trăim într-o lume în care interesele economice de moment încearcă să ne orbească perspectiva pe termen 

lung. Iar când discutăm despre termen lung nu ne referim la mii sau sute de ani, ci, în cel mai bun caz la 

zeci de ani. 

Primul ecologist îl avem menţionat în Biblie. Când Dumnezeu anunţă potopul, Noe, la îndemnul 

lui Dumnezeu, adună în corabia lui animalele pământului din fiecare specie, pentru a fi salvate. Noe 

trebuie să devină un model pentru noi. Dumnezeu îi porunceşte să adune animale din toate speciile, 

întrucât orice specie, cât de nesemnificativă ar fi în ochii noştri, este de o valoare inestimabilă pentru 

Dumnezeu. 

Adevăratul ecologist este un om nou, care şi-a schimbat gândirea în ce priveşte lumea, un om 

care a reuşit să iasă din tiparele acestei lumi. Mântuirea înseamnă schimbarea comportamentului 

individual şi colectiv. În limba ebraică există un cuvânt: teşuva, care este tradus în limba română prin 

căinţă sau pocăinţă. Însă sensul este mult mai profund: teşuva înseamnă întoarcere spre Creator. Şi dacă 

ne întoarcem spre Creator ne întoarcem implicit spre creaţie. Mântuirea despre care vorbeşte Biblia  este 

o mântuire a omului, dar şi a naturii. 
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Biblia începe prin afirmarea că Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, a plăsmuit o lume 

minunată, precizând, în acelaşi timp, că omul este responsabil de modul în care tratează natura; starea 

gravă în care a ajuns creaţia cere ca omul să se întoarcă la Creator, să-şi înnoiască gândirea şi să-şi 

reconsidere atitudinea, astfel încât Creatorul să fie slăvit, iar fiinţa umană să fie într-o relaţia de armonie 

cu divinitatea şi cu natura. 

 

 

Bibliografie: 
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„Multele noastre păcate care sunt o poluare a sufletului determină adesea şi o poluare a creaţiei. Este o 

legătură între sufletul păcătos şi natura profanată de omul lacom de înavuţire şi care nu este responsabil 

pentru darurile primite de la Dumnezeu ca să le cultive şi să le transmită şi generaţiilor viitoare.” 

 

(Patriarhul Daniel) 

https://invataturaortodoxaazi.wordpress.com/2018/03/23/ecologie-crestina-grija-fata-de-lumea-creata/
https://invataturaortodoxaazi.wordpress.com/2018/03/23/ecologie-crestina-grija-fata-de-lumea-creata/
https://invataturaortodoxaazi.wordpress.com/2018/03/23/ecologie-crestina-grija-fata-de-lumea-creata/
https://ecologiesireligie.wordpress.com/2012/02/13/pastor-daniel-tanc-temelia-biblica-a-ecologiei/
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REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE 

ȘI UTILIZAREA ENERGIEI ECOLOGICE 

 
 

Prof. LALE Adriana, Palatul Copiilor Alexandria-Județul TELEORMAN  

Pe măsură ce populațiile și economiile cresc, la fel se întâmplă și cu cererea de energie. Din 

păcate, această energie este încă furnizată, în principal, prin surse neregenerabile, cum ar fi combustibilul 

fosil. Pe lângă faptul că este o sursă care se va epuiza în cele din urmă, combustibilul fosil produce, de 

asemenea, o cantitate substanțială de emisii de gaze cu efect de seră (GES), care captează căldura în 

atmosferă și accelerează procesul de încălzire a planetei. Observăm deja impactul devastator pe care 

acest proces îl are asupra tiparelor meteorologice, biodiversității și vieții umane. 

Reducerea consumului de energie și trecerea la surse regenerabile sunt de o importanță capitală pentru 

a obține 0 emisii nete până în 2050, acesta fiind obiectivul pe care trebuie să îl atingem pentru a evita 

creșteri catastrofale ale temperaturii. Un studiu aprofundat asupra sistemului de locuințe a identificat 4 

pași-cheie pe care noi, oamenii, îi putem urma pentru a realiza acest lucru. 

1. Reducerea costurilor 

Economiile potențiale generate de reducerea consumului de energie sunt semnificative. Studii asupra 

consumurilor casnice au constatat economii de energie potențiale de până la 20% la încălzire, 30% la 

răcire, 70% la apă caldă și 60% la iluminat. Acestea se traduc prin economii notabile la costurile 

operaționale, ca exemplu, instalarea unui sistem inteligent de gestionare a energiei. 

2. Reduce amprentei de carbon 

Reducerea consumului de energie duce la reducerea cantității de deșeuri produsă, ceea ce înseamnă că 

amprenta asupra mediului se micșorează. Dacă sursa de energie este combustibil fosil, atunci reducerea 

consumului acesteia înseamnă, de asemenea, mai puține emisii de gaze cu efect de seră, de exemplu, 

incluzând sisteme de automatizare a clădirilor, sisteme de iluminat cu LED, optimizări ale sistemelor 

HVAC și investiții în energie regenerabilă. 

3. Sistemele energetice inteligente îmbunătățesc nivelul de confort 

https://partner.booking.com/ro/click-magazine/informa%C8%9Bii-%C8%99i-tendin%C8%9Be/cum-pot-atinge-proprietarii-obiectivul-de-zero-emisii-nete-de
https://app.box.com/s/4ffylkg4jetbx98infh7wowd6l89m0hc
https://app.box.com/s/4ffylkg4jetbx98infh7wowd6l89m0hc
http://www.greentourism.eu/en/BestPractice/IndexByCategory/3
http://www.greentourism.eu/en/BestPractice/IndexByCategory/3
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Există o mulțime de soluții de tehnologie avansată pentru optimizarea eficienței energetice, majoritatea 

acestora fiind axate pe automatizare. Pe lângă reducerea consumului de energie, aceste tehnologii pot 

îmbunătăți confortul. Comenzile automate de alimentare opresc dispozitivele electrice ori de câte ori o 

cameră este goală, ceea ce îi scutește pe oameni să facă manual acest lucru. Pe de altă parte, sistemele 

de automatizare a clădirilor controlează încălzirea, ventilația și aerul condiționat (HVAC) prin efectuarea 

de ajustări automate ca răspuns la umiditate sau la presiunea aerului. Aceste sisteme îmbunătățesc nivelul 

de confort prin menținerea unui climat interior confortabil. 

4. Energia regenerabilă ne ajută să faceți față viitorului 

Combustibilii fosili nu reprezintă doar o sursă de energie care contribuie la încălzirea planetei, ci și o 

resursă finită, care se va epuiza într-o bună zi. Deoarece sectoarele private și publice din întreaga lume 

recunosc acest fapt, se fac din ce în ce mai multe investiții în surse de energie regenerabile, cum ar fi 

energia eoliană și cea solară. De asemenea, se poate asigura reducerea dependenței de combustibilii 

fosili și prin trecerea la surse de energie regenerabilă. 

Limitarea creșterii temperaturii globale este o prioritate de nivel critic, iar tranziția către sursele de 

energie verde este o componentă importantă în acest proces. Trecerea la surse de energie regenerabilă 

va reduce în mod semnificativ emisiile operaționale și, cel mai important, atunci când aceasta este 

realizată în mod corespunzător, va crește cererea pentru energie regenerabilă. Acest lucru stimulează, la 

rândul său, adăugarea de noi surse regenerabile de energie la rețeaua electrică locală, ceea ce este esențial 

pentru a satisface, la un moment dat, cererea mondială de energie utilizând suficiente surse regenerabile 

și eliminând treptat combustibilii fosili. 

Din păcate, există mulți furnizori de energie care susțin că energia lor este curată și regenerabilă, când 

nu este astfel. Așadar, există câteva lucruri demne de reținut atunci când alegem sursele de energie 

regenerabilă, pentru a ne asigura că acestea sunt cu adevărat ecologice şi contribuie la o lume fără 

combustibili fosili: 

• Ori de câte ori este posibil, să optăm pentru sursele de energie regenerabilă care sunt instalate la 

fața locului. Acestea au cel mai mare impact pozitiv, deoarece asigură adăugarea de noi surse de energie 

nepoluantă în rețea. Cele mai frecvente exemple sunt panourile solare. 

• Dacă instalarea la fața locului nu este posibilă, cea mai bună alternativă este energia regenerabilă 

care este creată la nivel local și vândută direct consumatorului. Cea mai bună abordare este găsirea de 

noi programe de energie regenerabilă create la nivel local. Atunci când se investește în energie 

regenerabilă, trebuie să ținețim cont de faptul că este posibil ca certificatele de energie 

https://www.greentechmedia.com/articles/read/global-renewable-energy-investment
https://www.rechargenews.com/transition/buying-corporate-renewable-energy-a-quick-guide/2-1-677167
https://www.rechargenews.com/transition/buying-corporate-renewable-energy-a-quick-guide/2-1-677167
https://climateanalytics.org/latest/coal-exit-by-2040-to-keep-climate-goals-within-reach-report/
https://www.greenbiz.com/article/business-guide-green-power-12-ways-invest-renewable-energy
https://www.greenbiz.com/article/business-guide-green-power-12-ways-invest-renewable-energy
https://www.greenbiz.com/article/business-guide-green-power-12-ways-invest-renewable-energy
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regenerabilă (REC) sau garanțiile de origine (GO) din străinătate să nu contribuie la aprovizionarea 

suplimentară de energie regenerabilă. 

În țările sau piețele în care nu se poate cumpăra energie regenerabilă 100%, putem contribui în 

continuare la ecologizarea surselor locale de energie, cumpărând de la întreprinderi care lucrează din 

greu pentru a pune la dispoziție energie regenerabilă. Clasamentele independente ale furnizorilor de 

energie din surse regenerabile ne pot ajuta să înțelegem impactul pe care îl va avea achiziționarea 

energiei de la o anumită companie, precum și durabilitatea generală a produsului. 

Copiii sunt un public important pentru educaţia de protecţie a mediului deoarece sunt gestionarii 

şi consumatorii de mâine ai resurselor și, în unele cazuri, copiii îşi pot influenţa părinţii şi alţi membri 

ai comunităţii. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevi pot avea un impact deosebit, de la 

creşterea conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte active în numele educaţiei 

mediului. 

Pornind de la această premisă, se poate aduce la cunoştinţă copiilor posibilele dezastre care pot 

afecta ecosistemul şi cum poate contribui fiecare la evitarea lor. În acest sens li se poate explica copiilor 

despre influenţa benefică a spaţiilor verzi, despre poluare şi efectele ei în diferite medii de viaţă, 

influenţele negative ale focului necontrolat asupra mediului, reciclarea deşeurilor ducând astfel la 

protejarea sănătăţii şi la păstrarea unui mediu curat şi sănătos, de care să beneficieze şi generaţiile 

viitoare. 
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„Folosirea corectă a științei nu constă în cucerirea naturii, ci în trăirea în ea.” 
 

(Barry Commoner) 



”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

156 

 

 

ECOLOGIE ŞI CREATIVITATE 

 

 

 

 

 

 
Prof. GROSU Sorin Ionel, Palatul Copiilor Alexandria 

 

Județul TELEORMAN 

 

 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările 

fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte 

limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. 

Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde 

să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident 

faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni 

în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 

dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 

socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea 

activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Pentru ca paşii noştri să mai poată atinge covorul fraged al ierbii, pentru ca florile să mai smălţuiască 

pajiştile cu mătăsurile lor multicolore, pentru ca brazii, asemenea unor făclii, să ardă cu flacără verde, pentru ca 

pruncii noştri să ştie gustul apelor pure de izvor şi să admire, în voie, păsările înălţându-se grandioase spre cerul 

senin, avem datoria sfântă să ocrotim acest pământ, casa noastră, a tuturor! 

În raporturile complexe dintre om şi natură, nu o singură dată primul a acţionat în dezavantajul celei de a 

doua, utilizând descoperirile ştiinţei şi tehnologiei în direcţia producerii unor dezechilibre în lanţ care afectează 

grav calitatea elementelor vitale: apă, aer, sol, floră şi faună. 

Ardentele probleme ecologice constituie, la scară planetară, una dintre priorităţile contemporaneităţii, iar 

soluţia este căutată în transformările ce trebuie şi pot să se producă în conştiinţa omenească astfel încât aceasta să 

ţină pasul cu modificările din sfera vieţii şi activităţii umane. 
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Relevarea rolului conştiinţei ca factor al restabilirii şi menţinerii echilibrului ecologic şi, deci, de asigurare 

a unui mediu natural de viaţă optim pentru om , impune atenţiei însemnătatea educaţiei şi educatorului în formarea 

conştiinţei şi comportamentelor ecologice la copiii de azi, oamenii ecologici de mâine. 

Noi, dascălii, punem un mare accent pe educaţia ecologică a celor mici pentru ca aceştia să înţeleagă că 

viaţa omului trebuie şi poate să se desfăşoare într-un mediu curat, lipsit de poluare, alături de celelalte vieţuitoare 

de pe Terra , iar lor, ca şi tuturor celorlalţi oameni, le revine sarcina de a proteja şi îmbunătăţi mediul înconjurător 

pentru a putea preda generaţiilor viitoare o planetă sănătoasă. 

Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului înconjurător este de a oferi fiecărui elev posibilitatea 

de a-şi manifesta o atitudine personală responsabilă faţă de natură, caracterizată prin dragoste, consideraţie, respect 

şi ocrotire. 

Pentru a valorifica cele mai de preţ însuşiri ale copilăriei – imaginaţia, fantezia, inventivitatea, 

ingeniozitatea, dorinţa de aventură şi cunoaştere, dar şi pentru a crea o adevărată emulaţie pe linia educaţiei 

ecologice, le-am propus elevilor mei să devină ecologişti prin creativitate. 

Formarea prin creativitate este un drum al schimbării .A face din copiii de azi creatorii de mâine nu este 

numai pentru a le permite să se adapteze schimbărilor rapide, dar şi pentru a le oferi mijloacele de a se ocupa de 

calitatea vieţii lor , o viaţă mai curată, într-un mediu mai sănătos. 

Întrucât am descoperit cu mulţi ani în urmă că jocul este cea mai sigură cale de acces spre sufletul copilului, 

spre minunata lui lume de gânduri şi vise, am căutat să ating prin joc de rol şi joc muzical scopul propus pe linia 

educaţiei ecologice. În acest sens, am creat împreună cu elevii, mai multe jocuri de rol cu subiecte alese din lumea 

mirifică a plantelor sau a animalelor. Este cunoscut faptul că, jucând un rol, elevii însufleţesc şi umanizează natura 

înconjurătoare, dar, la rândul lor, devin parte a mediului, se identifică cu acesta, percep mai viu şi mai intens relaţia 

dintre ei ca fiinţe umane şi elementele lumii înconjurătoare. 

Printre jocurile de rol create şi utilizate la grupă se numără: ,,Glasul copacilor’’, ,,Grădinarul şi florile’’, 

,,Pădurea şi râul’’, ,,În vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii’’, ,,Pământul şi copiii’’. Pentru a utiliza jocul de rol, 

educatorul stabileşte obiectivele, proiectează scenariul împreună cu copiii, distribuie fişele cu roluri, organizează 

activităţi pregătitoare, creează o atmosferă plăcută de lucru, conduce desfăşurarea jocului de rol. 

În cele ce urmează, voi prezenta scenariul jocului de rol 

,,Pământul şi copiii’’, joc în care am permis copiilor să intervină şi în afara rolurilor, atunci când doresc 

să spună ce gândesc şi ce simt, să dea frâu liber imaginaţiei. În acest fel, întreaga grupă a fost antrenată în activitate, 

iar copiii au înţeles că trebuie să trăiască în deplină armonie cu natura. 

În sala de grupă, la activitatrea de domeniul ştiință, vine să stea de vorbă cu copiii…Bătrânul Pământ. 

Poartă barbă, toiag şi este acoperit cu plante verzi sau uscate. Doamna educatoare îl invită să se aşeze şi să-şi spună 

păsul. Pământul povesteşte copiilor că oamenii se poartă urât cu el şi îl neglijează. Uzinele îi poluează aerul cu 

fumul lor înecăcios, substanţele toxice îi otrăvesc apele, deşeurile de tot felul îl sufocă. Pădurile tăiate 
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cu nesocotinţă, florile strivite, vieţuitoarele lovite fără milă plâng necontenit şi cer, cu glas stins, îndurare. Iar el, 

Bătrânul Pământ, nu mai poate suporta plânsul lor şi atunci, îi imploră pe oameni să îi curme suferinţa. 

Cu candoare, copiii îi cer iertare Terrei în numele tuturor pământenilor şi-i promit că o vor apăra. Apoi 

îşi fac cunoscute intenţiile: 

- vor trimite mesaje ecologice prin care vor cere oamenilor să ocrotească Pământul, casa noastră a tuturor; 

- vor colecta deşeuri şi le vor recicla; 

- vor apăra copacii de cei ce le rup crengile sau le crestează cu cuţitul trunchiurile; 

- vor apăra florile de cei ce vor să le rupă sau să le strivească; 

- vor păstra puritatea apelor; 

- vor sădi pomi şi flori ca lumea să fie o grădină înmiresmată; 

- vor proteja vieţuitoarele de cei ce vor să le facă rău; 

- vor ocroti plantele rare, bijuteriile Pământului nostru drag, etc. 

Dacă ne gândim la sănătatea noastră, trebuie amintit că mare parte din boli sunt (şi) din cauza poluării din 

mediul în care trăim şi care ne slăbeşte. iar inundaţiile ce devastează ţara se trag nu din ghinion sau furia 

naturii ci din defrişări şi desecări.... Înmulţirea dăunătorilor vine de la faptul că omul a distrus mare parte din locul 

de viaţă a păsărilor sălbatice, reptilelor şi liliecilor şi nu mai are cine consuma surplusul de şoareci şi insecte. 

Şi dacă înţelegem toţi că trebuie să luăm în serios protecţia mediului şi că un mediu înconjurător 

sănătos şi echilibrat ecologic e un drept important al fiecăruia, de care avem mare nevoie şi pe care trebuie să îl 

apărăm, va fi mai uşor să se facă cele de trebuinţă decât dacă mai amânăm puţin până ajungem să simţim fiecare 

direct şi dureros pe propria piele ce înseamnă să nu ai un mediu curat. 

Un "mediu curat" înseamnă ceva care este nu doar fără gunoaie şi care "arată frumos" ci care şi este cât mai aproape 

de cum era înainte ca omul să înceapă să schimbe natura. Pentru că fiecare plantă şi animal are un rost, şi cu cât 

schimbăm mai mult natura cu atât riscăm mai mult să facem rău fără să vrem, chiar nouă înşine, deşi adesea asta 

se vede numai în timp îndelungat. 

Noi, dascălii, ne dorim ca strădania noastră să nu fie în zadar, ca mai devreme sau mai târziu ea să dea 

roade, ca să mai crească frunze verzi şi ca planeta noastră să rămână mereu PLANETA ALBASTRĂ. 
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Reducerea consumului de energie la nivel național și european este o problemă actuală care 

vizează asigurarea dezvoltării durabile și reducerea creșterii temperaturii la nivel global. 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, şi implicit pentru judeţul Teleorman, 

dezvoltarea durabilă nu este una dintre opţiunile posibile, ci singura perspectivă raţională a devenirii 

naţionale, având ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluenţa factorilor 

economici, sociali şi de mediu. 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, urmăreşte restabilirea şi menţinerea 

unui echilibru raţional, pe termen lung, între dezvoltarea economică şi integritatea mediului natural în 

forme înţelese şi acceptate de societate. Realizarea dezvoltării durabile atât la nivel mondial, european, 

naţional şi local trebuie să aibă în vedere următoarele: 

• Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul 

negativ asupra mediului; 

• Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii 

culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel; 

• Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru 

asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite; 

• Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor 

democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile 

pretutindeni în lume. 

• Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului; 

• Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii; 

• Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional şi global; 
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• Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi consultarea 

factorilor interesaţi; 

• Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”. 

În ultimii ani se pune tot mai mult accent pe asigurarea eficienţei energetice, o energie curată şi 

la preţuri accesibile. Până în 2030 la nivel european, obiectivul propus pentru eficienţa energetică este 

reducerea consumului de energie primară cu 26% şi a consumului final de energie cu 20% faţă de 

nivelurile din 2005. Eficienţa energetică este esenţială pentru atingerea obiectivului de neutralizare a 

climei pentru 2050. Toate acestea se pot realiza prin extinderea reţelelor de transport şi distribuţie pentru 

energie electrică şi gaze naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali şi 

comerciali la surse sigure de energie la preţuri acceptabile, decuplarea creşterii economice de procesul 

de epuizare a resurselor şi de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienţei energetice. 

Economia circulară se realizează prin trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe 

utilizarea raţională şi responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, 

elaborarea unei foi de parcurs. Înjumătăţirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare 

cu amănuntul şi de consum şi reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanţurilor de producţie şi de 

aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare. Reciclarea în proporţie de 55% a deşeurilor 

municipale până în 2025 şi 60% până în 2030. 

Totodată se are în vedere reciclarea în proporţie de 65% a deşeurilor de ambalaje până în 2025 

(materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie şi carton 

75%) şi 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, 

sticlă 75%, hârtie şi carton 85%). 

Un alt deziderat al economiei circulare este colectarea separată a deşeurilor menajere periculoase 

până în 2022, a deşeurilor biologice până în 2023 şi materialele textile până în 2025. Se impune și 

stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele până în 

2024. 

Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi acţiunile climatice, şi mai precis furnizarea de bunuri 

publice de mediu şi urmărirea atenuării şi adaptării la schimbările climatice, sunt în mod clar relevante 

pentru protecţia şi îmbunătăţirea solului. 

Identificarea terenurilor contaminate şi refacerea celor degradate, protejarea fertilităţii solului, 

reducerea eroziunii solului şi utilizarea excesivă a nutrienţilor, crescând în acelaşi timp nivelurile de 
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materie organică din sol prin adoptarea unor practici de management durabil al solului, protecţia şi 

utilizarea durabilă a solului. 

Reducerea consumului de energie duce la reducerea cantității de deșeuri produsă, ceea ce 

înseamnă că amprenta asupra mediului se micșorează, reducerea consumului de combustibil înseamnă, 

de asemenea, mai puține emisii de gaze cu efect de seră. Sistemele energetice inteligente îmbunătățesc 

nivelul de confort al oamenilor, există o mulțime de soluții de tehnologie avansată pentru optimizarea 

eficienței energetice, majoritatea acestora fiind axate pe automatizare. 

Combustibilii fosili nu reprezintă doar o sursă de energie care contribuie la încălzirea planetei, ci 

și o resursă finită, care se va epuiza într-o bună zi. Deoarece sectoarele private și publice din întreaga 

lume recunosc acest fapt, se fac din ce în ce mai multe investiții în surse de energie regenerabile, cum ar 

fi energia eoliană și cea solară. De asemenea, putem să asigurăm dezvoltarea proprietății în viitor prin 

reducerea dependenței de combustibilii fosili și prin trecerea la surse de energie regenerabilă. 

Limitarea creșterii temperaturii globale este o prioritate de nivel critic, iar tranziția către sursele 

de energie verde este o componentă importantă în acest proces. Trecerea la surse de energie regenerabilă 

va reduce în mod semnificativ emisiile operaționale și, cel mai important, atunci când aceasta este 

realizată în mod corespunzător, va crește cererea pentru energie regenerabilă. Acest lucru stimulează, la 

rândul său, adăugarea de noi surse regenerabile de energie la rețeaua electrică locală, ceea ce este esențial 

pentru a satisface, la un moment dat, cererea mondială de energie utilizând suficiente surse regenerabile 

și eliminând treptat combustibilii fosili. 

Resursele regenerabile se remarcă prin faptul că nu necesită prezența unui combustibil precum 

petrolul sau gazul și pot fi produse pe plan local, îmbunătățind, astfel, securitatea energetică a unei țări 

prin reducerea dependenței față de importuri. De asemenea, în contextul schimbărilor climatice, nivelul 

redus al emisiilor de gaze cu efect de seră al acestora poate reprezenta un argument în favoarea creșterii 

ponderii acestora în mix-ul energetic. Panourile solare și turbienele eoliene sunt flexibile putând fi 

folosite la nivelul gospodăriilor sau al întreprinderilor pentru producția proprie. Pentru moment, impactul 

surselor ce pun accent pe componenta de tehnologie, precum cele enumerate anterior, este limitat, 

hidroeletricitatea și biomasa fiind dominante în mix-ul energiilor regenerabile. 

De asemenea, pentru moment, aceste surse sunt mai scumpe în raport cu cele tradiționale fiind 

necesară subvenționarea sectorului. Rezultatele economice ale acestor surse sunt influențate în bună 

măsură de disponibilitatea unor resurse intermitente, cu o densitate energetică redusă, fapt pentru care 

este nevoie de menținerea de capacități de rezerve care să le poată suplini. 

Energia nucleară este o sursă sigură și abundentă de energie, în care componenta de capital a 
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costurilor are un rol primordial. Dat fiind că uraniul este o resursă tranzacționabilă pe piața internațională, 

centralele nucleară îmbunătățesc securitatea energetică a unui stat. Reacția de fisiune nucleară prezintă 

un conținut energetic ridicat, față de celelalte surse, fiind nevoie de cantități reduse de uraniu pentru a 

obține același efect cu al combustibililor fosili. Prețul electricității nucleare este influențat în mică măsură 

de evoluția prețului la uraniu, fapt ce conferă stabilitate acestei surse de energie. Rezervele de uraniu sunt 

abundente și există o gamă variată de țări producătoare, existând posibilitatea în viitor a exploatării 

resurselor neconvenționale. Odată construite, centralele nucleare prezintă costuri de operare și 

mentenanță reduse, pe o perioadă îndelungată de timp (60 de ani) fiind atractive pentru industriile 

consumatoare de energie, ce au nevoie de prețuri stabile. Referitor la impactul asupra mediului, prezintă 

emisii GES scăzute, reprezentând un instrument util la îndemână statelor pentru combaterea schimbărilor 

climatice. Față de celelalte surse de electricitate prezente pe piață, centralele nucleare nu prezintă același 

nivel de flexibilitate datorită perioadei lungi de timp de construcţie (5-7 ani), a complexității proiectului, 

a costurilor ridicate de capital și a activităților ulterioare legate de comisionare și gestiunea deșeurilor 

radioactive, ce se întind pe o perioadă îndelungată de timp. 

Energia reprezintă o componentă esenţială a strategiei dezvoltării structurilor optime ale 

economiei naţionale. Sistemul energetic reprezintă o structură tehnico-economică organizată la nivelul 

unui stat, concepută a permite satisfacerea cerințelor de energie ale consumatorilor, fiind totodată 

caracterizată de următoarele funcții: producerea sau generarea de energie (suma aspectelor legate de 

generarea energiei electrice, inclusiv planificarea capacităţilor de producție și a investițiilor necesare); 

transportul (transmisia energiei electrice la înaltă tensiune și funcționarea întregului sistem energetic, 

inclusiv dispecerizarea, reglajul frecvenței și alte servicii energetice); distribuția (transportul energiei 

electrice la medie și joasă tensiune şi livrarea acesteia către consumatorul final); furnizarea 

(comercializarea energiei electrice de către consumatorul final). Energia electrică reprezintă un bun 

public destinat tuturor consumatorilor în mod nediscriminatoriu și trebuie privită concomitent, drept o 

marfă supusă piețelor concurențiale. Un exemplu care reflectă dezvoltarea durabilă a sectorului energetic 

îl reprezintă orientarea către politici ce vizează implementarea unor măsuri menite a crește ponderea 

energiei din surse regenerabile în consumul final de energie, conștientizarea beneficiilor garantate de 

nivel crescut al eficienței energetice, diminuarea și chiar eliminarea completă a emisiilor de gaze cu efect 

de seră dar și reglementările menite a combate fenomenul, tot mai prezent, de sărăcie energetică în rândul 

consumatorilor finali. În opinia mea, dezvoltarea durabilă reprezintă un concept economic și social 

complex, prin care se dorește determinarea unei utilizări sustenabile a resurselor de 
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care dispunem și de care depind atât natura cât și viața umană, precum și dezvoltarea economică și 

socială. Obiectivul acestui proces îl reprezintă asigurarea unui standard de viață ridicat, îmbunătățirea și 

distribuția echitabilă a beneficiilor rezultate, ținând cont simultan de necesitățile și interesele generațiilor 

viitoare. 

Investițiile în sectorul energetic determină, pe termen mediu și lung, creșterea competitivității în 

alte sectoare economice devenind astfel o sursă de venit. Competitivitatea economică și dezvoltarea 

durabilă se axează, de asemenea, pe utilizarea eficientă a energiei pe întregul lanț (resurse naturale, 

producție, transport, distribuție, utilizare finală) și pe dezvoltările tehnologice care vor duce la scăderea 

consumului de energie. Competitivitatea economică implică următoarele aspecte: competitivitatea 

companiilor care activează în sectorul energetic și competitivitatea economică, per ansamblu, prin 

intermediul serviciilor energetice care îndeplinesc cerințele consumatorilor. Competitivitatea economică 

poate fi realizată în cazul în care atât agenții economici din sectorul energetic, cât și din restul sectoarelor 

economice, sunt competitivi. Deşi mai multe programe având ca obiect eficiența energetică au fost 

implementate în perioada 2000-2005, în prezent situația economică este caracterizată, încă, de un nivel 

ridicat al intensității energetice. Chiar dacă sectorul energetic prezintă un grad ridicat de liberalizare, în 

vederea creșterii competitivității, investițiile pentru eficientizarea energetică trebuie să fie o prioritate. 

Bibliografie 

1. Diala Alexandra, Revista Economistul nr. 7-8 – 2019. 

2. Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 
 
 

 

 
 

„Apa și aerul, cele două fluide esențiale de care depinde toată viața, au devenit coșurile de gunoi ale 

lumii.” 

(Jacques Yves Cousteau) 

http://www.economistul.ro/lumea-energiei/dezvoltarea-durabila-liantul-dintre-dezvoltarea-sistemului-energetic-si-consolidarea-sistemului-economic-si-social-11754/
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EDUCAȚIA PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

 

 
Prof. dr. biolog Babă Liliana 

Palatul Copiilor Timișoara- Judeţul TIMIŞ 

 
 

Programa de opțional/Curriculum la Decizia Școlii "Educație privind schimbările climatice" a 

fost a fost elaborată de profesorii voluntari din cadrul proiectului “Angajament Pentru Climă”, 

implementat de Fundația Terra Mileniul III, Asociația Reper21 și Școala Națională de Studii 

Administrative și Politice – SNSPA și pus la dispoziția tuturor cadrelor didactice. Unul dintre acești 

voluntari sunt și eu. 

Programă de opțional "Educație privind schimbările climatice" 

UNITATE DE ÎNVĂȚARE 5: Schimbările climatice la nivel global 

CONȚINUTURI: 

5.1. Instituții și organizații implicate în politicile privind schimbările climatice 

5.2. Justiție climatică și echitate între țări 

5.3. Acțiunile tinerilor pentru climă 

Elaborare proprie "Proiectare Activități de învățare" la Conținut 5.2. din cadrul 

Unității de învățare 5: Schimbările climatice la nivel global". 

Conţinut: 5.2. Justiție climatică și echitate între țări 

Competenţe specifice vizate: 2.4. Înțelegerea efectelor schimbărilor climatice la nivel local, regional, 

global. Studii de caz ce prezintă efectele schimbărilor climatice la diferite scări. 

Activităţi de învăţare. Obiective. 

O1: Înțelegerea și reflecția asupra conceptului de justiție climatică. 

Metoda: Furtuna de idei (brainstorming) 

1. Ce este justiția climatică? 

Durata: 10 minute 

Profesorul: îndrumă 

Elevii rezolvă sarcinile 

a. Profesorul lipește pe tablă sau proiectează fotografiile de la ”Protestul pentru climă din 2019”. Discută în 

plen ce este descris în imagini și ce anume cer toții oamenii în timpul acestui protest climatic. Când discuțiile 
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converg către identificarea temei principale, ”justiția climatică”, scrie aceste cuvinte pe tablă și dă start la ”furtuna de 

idei” asupra acestui concept. 

b. Furtuna de idei (brainstorming): justiție climatică 

Sfaturi pentru brainstorming: 

Răspunsurile pot fi fraze, întrebări sau idei. 

Profesorul notează tot ce menționează elevii (sau poate și oricare elev desemnat) în propoziții scurte sau întrebări. 

Când ideile s-au terminat, puteți recapitula ceea ce a fost scris și puteți începe o discuție de grup. 

Pornind de la ideile colectate, încercați să definiți împreună cu elevii ce este justiția socială. Următoarele definiții v-ar 

puteaajuta: 

„Justiția climatică este un termen folosit pentru a încadra încălzirea globală ca o problemă etică 

și politică, mai degrabă decât una care are un caracter pur ecologic sau fizic. Acest lucru se 

realizează prin raportarea efectelor schimbărilor climatice la conceptele de justiție, în special 

justiția de mediu și justiția socială și prin examinarea problemelor precum egalitatea, drepturile 

omului, drepturile colective și responsabilitățile istorice pentru schimbările climatice. O 

preocupare importantă legată de justiția climatică este aceea că cei care sunt cel mai puțin 

responsabili de schimbările climatice suferă cele mai grave consecințe ale acesteia". Termenul 

de justiție climatică este de asemenea utilizat pentru a desemna acțiunea juridică reală cu privire 

la problemele legate de schimbările climatice. În 2017, un raport al Programului Națiunilor 

Unite pentru Mediu a identificat 894 de acțiuni judiciare în curs la nivel mondial ” (Sursa: 

INTERNET) 

Reflectați asupra a ceea ce subliniază definiția propusă și încercați să găsiți legături între ODD 16 (pace, justiție, instituții) și 

justiția climatică. 

Resurse: 

Site: http://www.agenda21.org.ro/download/WGW%20- 

%20pachet%20educativ%20profesori%20ODD%2016.pdf 

Fotografiile de la ”Protestul pentru climă din 2019”/ Sursa INTERNET/Manual WGW - Pachet educativ 

profesori ODD 16 

Evaluare: Răspunsuri sub formă de fraze, întrebări sau idei. Discuție dirijată cu răspunsuri scurte 

2. Justiția/injustiția climatică în lume. 

Durata 15 minute 

Metoda: conversația, explicația, metoda „lanțul de ce, de ce, de ce”. 

http://www.agenda21.org.ro/download/WGW%20-%20pachet%20educativ%20profesori%20ODD%2016.pdf
http://www.agenda21.org.ro/download/WGW%20-%20pachet%20educativ%20profesori%20ODD%2016.pdf
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- Împărțiți clasa în două grupuri mai mici și dați fiecărui grup cele 2 studii de caz pe care le puteți găsi în 

"Pachet educativ profesori -Agenda 21/WGW-pachet educativ profesori ODD1 6.PDF" ANEXA 13, pag. 49/ 

http://www.agenda21.org.ro/download/WGW%20-%20pachet%20educativ%20profesori%20ODD%2016.pdf 

- Acordați grupurilor aproximativ 10 minute pentru a citi și a discuta cazurile. Cereți-le să scrie pe hârtie 

reciclată 3 dintre principalele probleme/provocări care decurg din ceea ce au citit. 

- În plen, cereți unui reprezentant al fiecărui grup să prezinte cele 2 studii de caz și să lipească pe tablă 

principalele puncte/provocări pe care le-au identificat (probabil printre acestea se vor număra următoarele 

provocări: condiții meteorologice extreme, sărăcie, strămutare, boală, migrație). 

- Creați un „copac al problemelor” cu provocări și consecințe. 

Sfaturi pentru ”copacul problemelor”: 

- Desenați pe tablă un copac cu rădăcini și ramuri. 

- Pe copac scrieți principala problemă. 

- Pe rădăcini puteți pune problemele și pe ramuri consecințele. 

- Un copac poate avea rădăcini mai adânci și altele mai superficiale. Încercați să investigați toate 

nivelurile de probleme/provocări. 

- Alternativ, puteți analiza motivele mai profunde din spatele acestor provocări utilizând metoda „lanțul 

de ce, de ce, de ce” după schema de mai jos: 

Resurse: 

1. Două studii de caz pe care le puteți găsi în "Pachet educativ profesori -Agenda 21/WGW-pachet educativ 

profesori ODD1 6.PDF" ANEXA 13, pag. 49/ http://www.agenda21.org.ro/download/WGW%20- 

%20pachet%20educativ%20profesori%20ODD%2016.pdf 

2. Resursă suplimentară: "Studiu salvați copiii. România privind percepția copiilor români asupra schimbărilor 

climatice.": 

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/ff/ff596f7b-ce53-450e-b075-662e568345b2.pdf 

Evaluare: 

1. Obținerea informațiilor de bază despre posibilele cauze care au determinat situația 

2. Identificarea provocărilor, și consecințelor 

3. Elaborarea de concluzii și recomandări privind rezolvarea problemelor identificate 

http://www.agenda21.org.ro/download/WGW%20-%20pachet%20educativ%20profesori%20ODD%2016.pdf
http://www.agenda21.org.ro/download/WGW%20-
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/ff/ff596f7b-ce53-450e-b075-662e568345b2.pdf
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O3: Crearea de conexiuni între justiția climatică, socială și economică și încurajarea acțiunilor 

pentru justiție climatică. 

Etapă de analiză. Durata 20 min. 

Metoda: investigația, conversația 

Profesorul explică sarcinile și îndrumă elevii 

Sarcini pentru elevi pentru orele următoare: 

Alăturați-vă organizațiilor locale sau globale și utilizați conturile voastre de social media sau blogul școlii pentru a-i 

sensibiliza pe ceilalți despre schimbările climatice și justiția climatică. 

Faceți o cercetare despre nedreptatea climatică în comunitatea/țara voastră și creșteți gradul de conștientizare cu privire la 

aceasta în comunitatea voastră. 

Resurse: Resursă suplimentară pentru elevi și profesori: "Un manual de argumente în favoarea unei 

societăți echitabile și ecologice":https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/17576.pdf 

Evaluare: 

Păreri personale pe conturile personale de social media sau blogul școlii pentru a-i sensibiliza pe ceilalți despre 

schimbările climatice și justiția climatică. 

Colaborare la nivel global prin intermediul rețelelor social media, platforme globale/naționale de acțiuni 

pentru combaterea schimbărilor climatice 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. https://angajamentpentruclima.ro/cds-educatie-privind-schimbarile-climatice-materiale-pentru- 

profesori/ 

2. http://www.agenda21.org.ro/download/WGW%20- 

%20pachet%20educativ%20profesori%20ODD%2016.pdf 

3. https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/ff/ff596f7b-ce53-450e-b075-662e568345b2.pdf 

4. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/17576.pdf 
 

 

„Una dintre primele condiții ale fericirii este ca legătura dintre om și natură să nu se rupă.” 

 
(Lev Tolstoi) 

http://www.agenda21.org.ro/download/WGW%20-%20pachet%20educativ%20profesori%20ODD%2016.pdf
http://www.agenda21.org.ro/download/WGW%20-%20pachet%20educativ%20profesori%20ODD%2016.pdf
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/ff/ff596f7b-ce53-450e-b075-662e568345b2.pdf
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IMPACTUL TURISMULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

 
 

Profesor BOBOCU Mihaela- Palatul Copiilor Râmnicu-Vâlcea, județul Vâlcea 

Prof. ROTARU Liliana Palatul Copiilor Râmnicu-Vâlcea, județul Vâlcea 

 
Turismul, mai mult ca oricare alt domeniu de activitate este dependent de mediul înconjurător, 

aceasta reprezentând ”materia sa primă”, obiectul şi domeniul de desfaşurare a turismului, fiind suportul 

său cadru, purtătorul resurselor sale. 

Potenţialul turistic fiind o parte integrantă a mediului înconjurător, existenţa şi dezvoltarea lui depind în 

mod obiectiv de calitatea acestuia, deci, poate fi considerat un posibil indice de calitate pentru mediul 

său, altfel spus, un "barometru" al calităţii acestuia şi se practică intens acolo unde sunt întrunite condiţii 

bune sau se diminuează şi dispare treptat în zonele unde, din diverse motive, o componentă sau alta a 

mediului înconjurător ca, de exemplu, peisajul, aerul sau apa, se degradează. 

Iată de ce ocrotirea naturii şi conservarea calităţilor sale devin pentru turism o necesitate. Datorită 

ansamblului de măsuri luate în judeţul Vâlcea pentru protecţia mediului înconjurător, turismul are 

asigurat, un cadru corespunzător desfăşurării sale, legislaţia ce se va adopta cuprinzând numeroase 

reglementări eficiente care implică apariţia conflictului turism-natură. 

Relaţia turism-mediu ambiant are o importanţă deosebită, ocrotirea şi conservarea mediului 

ambiant reprezentând condiţia primordială de desfăşurare şi dezvoltare a turismului. Această legătură 

este una complexă, ea manifestându-se în ambele direcţii. Mediul natural prin componentele sale, 

reprezintă resursele de bază ale turismului, iar pe de altă parte activitatea turistică are influenţă atât 

pozitivă, cât şi negativă asupra mediului ecologic, modificându-i elementele componente. Turismul are 

o contribuţie însemnată la menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, manifestându-se ca un factor 

activ al dezvoltării durabile, fiind în interesul său să se implice în această problemă şi să lucreze în 

cooperare cu celelalte industrii în asigurarea calităţii bazei de resurse şi a supravieţuirii acestuia. 

Impactul pozitiv al turismului. Turismul este una dintre cele mai importante industrii şi 

cunoaşte o dezvoltare continuă. Din ce în ce mai mulţi oameni sunt interesaţi în explorarea destinaţiilor 

şi culturilor noi şi cât mai îndepărtate. Astfel, zonele care dispun de resurse naturale deosebite atrag tot 

mai mulţi vizitatori, cu atât mai mult dacă ele oferă şi posibilitatea de a cunoaşte tradiţii şi obiceiuri ale 

altor culturi. 
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Când turismul şi mediul înconjurător coexistă în armonie, mediul beneficiază de pe urma 

turismului. Există multe exemple de acest gen, majoritatea intrând în unul din cele două tipuri: 

conservarea şi reabilitarea mediului. 

Trebuie avut mereu în vedere faptul că atât resursele naturale cât şi cele antropice trebuie păstrate 

deoarece acestea sunt disponibile o singură dată; odată consumate, capacitatea de existenţă a destinaţiei 

turistice este terminată.. 

Impactul negativ 

Acţiunile distructive ale unor activităţi turistice se manifestă, în principal, prin folosirea 

necorespunzătoare a mediului ambiant, în scopuri recreative şi de agrement, dublată de o intervenţie 

brutală a omului asupra peisajului şi resurselor naturale. 

Turismul este un consumator de spaţiu şi resurse turistice, participând implicit la degradarea şi poluarea 

mediului înconjurător şi a potenţialului turistic. Această degradare se realizează fie prin presiunea directă 

a turiştilor asupra peisajului, florei şi faunei sau altor obiective turistice pe care turismul le poate deteriora 

parţial sau total, fie prin concepţia greşită de valorificare a unor zone, puncte şi obiective turistice. 

Presiunea omului asupra mediului natural creşte zi de zi, oamenii deplasându-se mai des şi pe 

distanţe mai mari faţă de trecut. Petrecerea timpului liber oferă prilejul unei exploatări mai intense şi unei 

cuceriri a mediului natural, cea mai mare parte a timpului liber petrecându-se în afara oraşului, în natură. 

Ieşirea periodică din oraş spre zonele verzi – sub forma excursiilor, a week-end-urilor sau a vacanţelor – 

a devenit un obicei social cu efecte negative asupra mediului. 

Multe din pagubele provocate de turism mediului sunt cauzate de numărul mare de vizitatori sosiţi 

la destinaţiile a căror capacitate optimă de primire a fost depăşită. Mediul înconjurător scapă rareori de 

efecte negative atunci când numărul de turişti este foarte mare. Calitatea apei şi a aerului şi diversitatea 

florei şi faunei sunt inevitabil afectate într-un fel, ca şi peisajele, oraşele şi monumentele. În zonele de 

mare atractivitate este favorizată desfăşurarea de activităţi care pun în pericol calitatea mediului. Astfel 

de zone sunt, de obicei, obiectivele turistice situate în afara traseelor marcate şi special amenajate, unde 

circulaţia turistică tinde să fie necontrolată. 

Circulaţia turistică necontrolată efectuată la obiectivele turistice naturale sau antropice provoacă de  cele 

mai multe ori distrugerea ireversibilă a unora dintre elementele care le-au consacrat ca atracţii turistice 

(distrugerea vegetaţiei şi florei, ruperea copacilor şi în special a puieţilor, braconajul, degradarea 

peisajului). 
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Poluarea naturii se intensifică şi datorită turismului automobilistic al cărui efect nociv este 

alterarea calităţilor aerului, distrugerea pajiştilor, a arbuştilor şi a florei etc. 

Pentru turism e bine să se ştie că el aduce uneori mari prejudicii mediului şi asta din cauza unei lipse de 

educaţie sau din prea multă neglijenţă. De aceea ţine de indivizi ca oameni în primul rând şi apoi ca turişti 

să participe activ la acţiunea de păstrare a mediului prin ecologie şi atitudini corespunzătoare. 

Este esenţial ca procesul turistic să nu distrugă natura ci, din contră, să o consolideze şi să o pună 

într-o lumină favorabilă. Natura este mediul în care trăim fie că suntem în centrul unui oraş fie că suntem 

pe cel mai înalt munte din lume, de aceea este important să ne folosim de ecologie şi de educaţia noastră 

pentru a păstra această natură. 

Elementele care ar trebui să garanteze reuşita tuturor proiectelor ecoturistice se referă, în primul 

rând la supravieţuirea mediului natural, care reprezintă baza turismului, cum ar fi: 

-asigurarea că aceste contribuţii ajută la conservarea ariilor naturale şi la dezvoltarea susţinută a zonelor 

şi a comunităţilor; 

-crearea unor strategii specifice pentru a evita elementele de distrugere a mediului; 

-coordonarea eficientă între sectorul public şi cel privat, inclusiv implicarea activă a comunităţilor şi a 

proiectelor locale, manageriale şi de dezvoltare; 

-minimizarea impactului facilităţilor de transport, de cazare şi a altor activităţi turistice asupra 

mediului; 

-asigurarea că mişcarea turistică va evita supraaglomerarea anumitor zone "verzi" şi monitorizarea 

efectelor asupra mediului. 

Acţiuni de protecţie şi conservare a mediului şi a potenţialului turistic 

Protecţia şi conservarea potenţialului turistic şi a mediului se conturează ca o activitate distinctă, 

având probleme specifice, care solicită colaborarea specialiştilor din domenii variate. Această acţiune 

poate avea o eficienţă satisfăcătoare, numai în condiţiile asigurării unui cadru de desfăşurare juridico- 

administrativ adecvat care impune organizarea administrativă, existenţa unor resurse economice, un 

suport legislativ eficient şi o susţinută activitate de educaţie cetăţenească. 

Dintre principalele acţiuni de protecţie şi conservare a mediului şi a potenţialului turistic se 

desprind următoarele: 

-conservarea resurselor turistice naturale şi antropice în scopul unei utilizări continue şi în perioada 

viitoare; 

-creşterea nivelului de trai al comunităţilor locale; 
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-o mai bună cunoaştere şi conştientizare, atât de populaţia locală, cât şi de vizitatori, a ideii de conservare 

a mediului; 

-intervenţia autorităţilor şi agenţilor economici în realizarea tuturor componentelor unui turism durabil; 

-implicarea mass-mediei de care industria turistică a devenit tot mai mult dependentă. 

Pe lângă acestea, nu trebuie ignorat faptul că turistul actual este tot mai preocupat de problemele mediului 

înconjurător. Se urmăreşte exploatarea ştiinţifică, raţională a resurselor turistice astfel încât ritmul de 

exploatare să nu depăşească ritmul de reciclare şi regenerare; soluţionarea resurselor cu valenţe turistice 

în contextul valorificării tuturor resurselor naturale şi a protecţiei mediului ambiant;amenajarea şi 

organizarea adecvată şi la nivel superior a zonelor, traseelor şi obiectivelor de interes turistic;organizarea 

şi exploatarea turistică raţională a parcurilor naţionale şi rezervaţiilor naturale, cu asigurarea protecţiei 

lor; organizarea corespunzătoare a zonelor montane;înnoirea bazei tehnico-materiale a turismului menită 

să asigure un turism competitiv  şi  ecologic;  acţiuni  de  educaţie cu privire la mediu şi la potenţialul 

turistic orientate la nivelul întregii ţări. Pentru a avea un comportament eco-responsabil trebuie ca la nivel 

de individ, să ne schimbăm mentalitațile și obiceiurile. Trebuie să fim conștienți că în fiecare zi, la locul 

nostru de muncă, în administrația publică, avem ocazia să reducem impactul negativ, generat de 

activitățile noastre, asupra mediului. 

Putem oferi un exemplu de urmat, adoptând un comportament eco-responsabil la locul de muncă, în viaţa 

de zi cu zi. 

Comportamentul eco-responsabil este o stare de spirit care se referă în primul rănd la adoptarea 

unor gesturi simple, aparent mici, dar cu efect mare. Eco-responsabilitatea reprezintă angajamentul pe 

care îl luăm la nivel individual și la nivelul colectiv al administratiei publice, pentru limitarea impactului 

negativ asupra mediului reprezentat de producerea de gaze cu efect de seră, poluanți, deșeuri, ape uzate, 

rezultate din modul intern de funcționare prin consumul de energie, materiale, apă sau legat de transport 

etc. 

Problema conservării şi protejării mediului şi resurselor turistice trebuie văzută ca o concepţie situată la 

acelaşi nivel de importanţă ca şi problemele de dezvoltare generală a economiei. 

Concluzii 

Turismul aduce uneori mari prejudicii mediului şi asta din cauza unei lipse de educaţie sau din 

prea multă neglijenţă. De aceea ţine de indivizi ca oameni în primul rând şi apoi ca turişti să participe 

activ la acţiunea de păstrare a mediului prin ecologie şi atitudini corespunzătoare. 

Este esenţial ca procesul turistic să nu distrugă natura ci, din contră, să o consolideze şi să o pună într-o 

lumină favorabilă. Natura este mediul în care trăim fie că suntem în centrul unui oraş fie că suntem pe 
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cel mai înalt munte din lume, de aceea este important să ne folosim de ecologie şi de educaţia noastră 

pentru a păstra această natură. 
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„O țară care își distruge solul se autodistruge. Pădurile sunt plămânii pământului nostru, ele 

purifică aerul și dau putere nouă poporului nostru.” 
 

(Franklin Roosevelt) 



”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

173 

 

 

ECONOMIA CIRCULARĂ 

STUDIATĂ ÎN ACTIVITĂȚILE 

DE TIMP LIBER 
 
 

Prof. MIK Mihaela 

Evelina Clubul Copiilor Huși, 

Județul VASLUI 

 

 

Într-o lume a consumatorismului ete tot mai greu să-i faci pe elevi să 

înțeleagă ce este economia circulară, pe ce principii se bazează aceasta, ce obiective 

urmărește și care sunt avantajele unei astfel de economii. 

Cu toții am fost învățați să considerăm calea firească a produselor: produce-folosește-aruncă. 

Dar când planeta a dat semne de neputință, avertizându-ne că nu mai avem multe resurse naturale, că 

totul se termină la un moment dat, că nimic nu este gratis și inepuizabil, oamenii au început să se 

gândească la o alternativă. Această alternativă trebuie aleasă până a nu fi prea târziu. Și acea alternativă 

este economia circulară. 

Așa după cum o denumește Parlamentul European economia circulară este un model de 

producție și consum, care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și 

reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil. Astfel, se prelungește ciclul de 

viață al produselor. 

În practică, presupune reducerea la minimum a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul 

ciclului său de viață, materialele din care este fabricat sunt păstrate în economie pe cât de mult posibil. 

Ele pot fi utilizate în producție încă o dată și încă o dată, creând și mai multă valoare adăugată. 

Este o abordare care diferă radical de modelul economic tradițional, linear, bazat pe principiul 

„folosim-producem-consumăm-aruncăm”. Acest model tradițional se bazează pe cantități mari de 

materiale și energie ieftine și ușor accesibile.[1]
 

Omenirea abia se învățase cu cei 3R: Reduce, Reutilizează, Reciclează, când a fost nevoită să 

treacă la punerea în aplicare a celor 10R pe care economia circulară îi încurajează. 

În cazul economiei circulare, vorbim de un model integrativ, bazat pe ecoinovare și 

ecoproiectare, caracterizat prin conceptul 10 R: R1 - Refuzare, R2 - Regândire, R3 - Reducere, R4 - 

Reutilizare, R5 - Reparare, R6 - Refacere, R7 - Refabricare, R8 - Reorientare, R9 – Reciclare și R10 

Recuperare. [2]
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
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Astfel o nouă provocare este lansată întregii omeniri și în special tinerei generații, care nu mai 

are altă alternativă, decât aceea de a se adapta noilor condiții. 

De aceea, o temă importantă în activitățile de timp liber din cadrul cercurilor de protecția 

mediului din cadrul cluburilor și palatelor elevilor este economia circulară cu toate aspectele pe care le 

implică. 

if...” abordare inedită a acestei teme am realizat-o în cadrul proiectului eTwinning intitulat ”What 

”Ce ar fi dacă...?” este o întrebare care i-a urmărit tot anul pe copiii din învățământul primar de la cercul de 

Chimie Experimentală-Protecția Mediului de la Clubul Copiilor Huși. Aceștia au participat la un proiect 

eTwinning intitulat ”What if...?” care s-a desfășurat în anul școlar 2021-2022 și la care au avut ca parteneri 

mai multe școli din România și din Turcia. 

Scopul acestui proiect a fost de a-i stimula pe copii să-și pună întrebări despre tot ce-i înconjoară 

pentru a conștientiza importanța fiecărui lucru din jurul lor, precum și modul în care ne influențează viața 

prezența sau absența unui anumit element. 

În cadrul proiectului au fost abordate teme precum: apa, internetul, numerele, dragostea, pădurea 

și chiar și covidul. Pentru fiecare dintre aceste teme mai întâi copiii s-au informat, după care au desfășurat 

diferite activități distractive care să le capteze atenția și să le stârnească interesul pentru studiu. 

Așa cum am specificat, una dintre temele abordate a fost apa. De aceea, elevii au aflat cât de 

importantă este apa pentru viețuitoarele Terrei, urmărind împreună cu partenrii din Turcia diferite 

animații pe această temă, au discutat despre circuitul apei în natură, au creat o scenetă despre apă, și au 

jucat jocuri despre apă 

Pentru a putea răspunde la întrebarea ”Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista pădurea?”, mai întâi ne- 

am informat despre importanța pădurii. 

Apoi am cântat diferite cântecele despre pădure și despre viețuitoarele din pădure. 

De asemenea, noi am realizat, din materiale reciclabile, origami în formă de iepurași, vulpițe, brazi 

și alte viețuitoare din pădure. Astfel, le-am cunoscut mai bine și le-am îndrăgit mai mult. 

Prin participarea la acest proiect elevii au putut să-și dea seama ce s-ar întâmpla dacă resursele 

naturale ar dispărea, dacă lucrurile nu ar mai fi așa cum le știm noi dintotdeauna și ce influență poate 

avea intervenția omului în dezvoltarea și evoluția Terrei și a vieții pe această planetă. 

Ei au devenit mai conștienți de importanța păstrării resurselor și a celor 10 R. 

Un alt proiect la care elevii au participat cu plăcere și au învățat să pună în practică cei 10 R a fost 

proiectul eTwinning ”Play, Recycle! Save the forest!” realizat în parteneriat cu mai multe școli din Turcia 

și România. 
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Scopul proiectului a fost să arătăm că reciclarea hârtiei este o activitate importantă pentru protejarea 

pădurilor. Având în vedere că jocul este activitatea preferată a copiilor, am explorat noi modalități de a 

recicla hârtia și cartonul prin jucării și jocuri. Prin urmare, în proiect, am împărtășit câteva modalități de 

a crea jocuri și jucării din materiale reciclabile și de a crea jocuri digitale cu ele. 

Ne-am propus să creăm un site web al proiectului și o expoziție virtuală ca produse finale. De 

asemenea, tot ca produs final am creat o pagină de colorat. Elevii din echipele mixte internaționale și- au 

decorat propriile piese cu deșeuri. Deșeuri de materiale folosite au fost: pânză, hârtie, ațe, capace pentru 

sticle. Apoi am pus împreună părțile componente ale imaginii online. Rezultatul principal al proiectului: 

elevii au fost mai colaborativi, creativi și mai implicați în activitățile de reciclare a materialelor. 

În cadrul proiectului am sărbătorit și câteva zile internaționale legate de tema acestuia. 

Întrucât Săptămâna de economisire a energiei este una dintre zilele mondiale legate de proiectul nostru, 

am sărbătorit-o făcând o lucrare de colaborare cu profesorii noștri. Am creat o hartă mentală deschisă 

folosind instrumentul Genal.ly web2.0. Profesorii noștri și-au notat gândurile cu privire la recomandările 

de economisire a energiei. 

De asemenea, Elevii noștri au scris o poezie comună despre Ziua Mondială a Reciclării din 18 

martie. Profesorii au creat videoclipuri cu elevii lor. Am sărbătorit Ziua mondială a reciclării prin 

realizarea unui videoclip comun cu poezia creată și recitată de elevi. 

Dintre activitățile proiectului amintim: 

Discuții cu părinții despre reciclare 

Din cauza pandemiei, i-am informat pe părinții noștri despre reciclare, trimițând un link documentar. 

Elevii noștri s-au asigurat că videoclipurile au fost vizionate de familiile lor și ne-au trimis fotografii. 

Interviu 

Elevii noștri, reporterii, au adresat familiilor lor întrebările pe care le-au pregătit despre mediu. Au 

făcut interviuri cu familiile lor și au primit informații noi despre mediu. 

Despre reciclare 

Împreună cu elevii , fiecare partener de proiect a pregătit un afiș informativ despre importanța reciclării 

hârtiei. Cu aceste afișe am realizat o broșură comună. 

Acrostih 

Profesorii parteneri la proiect au făcut un acrostih din numele proiectului. Fiecare profesor a scris câte 

un vers și astfel, am scris poezia în română şi turcă. 

Concursul ”Avionul din hârtie reciclabilă” 

Profesorii noștri din proiect au propus câte o jucărie din hârtie reciclabilă. Apoi, prin vot, s-a stabilit o 
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jucărie pe care să o realizeze toți partenerii de proiect și cu care să se realizeze o competiție între echipe 

multinaționale de elevi. S-a stabilit ca aceea jucărie să fie un avion din hârtie reciclabilă. S-au stabilit 

echipele. Elevii care au concurat au încercat să arunce avionul de hârtie la o distanță cât mai mare. A 

câștigat echipa care a obținut distanța cea mai mare, însumând distanțele tuturor coechipierilor . 

 
Roata numelor web 2.0 

Am pregătit o roată pe care erau trecute nume de deșeuri. Elevii noștrii au ales dacă sunt sau nu deșeuri 

de hârtie. Prima dată am jucat acest joc într-o lecție comună cu toți partenerii on-line, iar apoi elevii s- 

au jucat singuri. 

Colectează deșeurile de hârtie - joc web 2.0 

Elevii au făcut deosebirea între deșeurile de hârtie și celelelte deșeuri într-un joc digital. 

Roata norocului a reciclării 

Am realizat o lucrare comună din carton, numită „Roata norocului a reciclării”. Fiecare profesor partener 

a propus o piesa din această roată. Elevii au colorat aceste piese, le-au asamblat și s-au jucat. 

Jocul web 2.0 - Reciclează corect 

Am realizat un joc de puzzle cu aplicația Learningapps.org în care elevii trebuiau să asocieze deșeurile 

cu coșul de reciclare corect. După rezolvarea puzzle-ului se deschidea un videoclip muzical despre 

reciclare. Astfel, elevii au învățat să colecteze selectiv deșeurile 

Poster-ul puzzle 

A fost pregătit un poster legat de reciclare care trebuia colorat. Acesta a fost împărțit în pagini A4 cu 

ajutorul instrumentului BLOCKPOSTER web 2.0. Numărul paginilor a corespuns numărul echipelor 

realizate anterior. 

Povestea "Legenda reciclării” 

Toți partenerii de proiect am scris în colaborare o poveste despre reciclare. Prin tragere la sorți unii copii 

au făcut și câteva desene pentru a amina această poveste. 

Litere din materiale reciclabile 

Copiii au scris titlul proiectului din litere confecționate din materiale reciclabile. 

Prin diseminarea proiectului nostru am reușit să informăm și pe alți elevi despre activitățile 

acestuia, dar și pe părinții lor precum și pe reprezentanți ai comunității locale. Dintre activitățile de 

diseminare ale proiectului amintim: 

Prezentarea proiectului nostru părinților 
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Pentru a atrage cât mai mulți copii la acest proiect, am prezentat elevilor și părinților filmul de 

promovare al proiectului în care sunt prezentate scopul, obiectivele și activitățile acestuia. 

Panoul școlar 

Fiecare partener la proiect a realizat un panou prin care i-a informat pe ceilalți profesori și elevi din 

școală despre activitățile proiectului. 

Rețele de socializare 

Pentru diseminarea activităților din proiectul nostru s-au realizat pagini speciale pe Facebook, 

Instagram și a fost creat un Blog. 

Știrile noastre pe site-ul școlii 

Pentru diseminarea proiectului am publicat diferite știri pe site-ul școlii noastre. 

Presă+Publicație+Social Media 

Activitățile proiectului au fost mediatizate pe toate canalele din Social Media. 

Ușa clasei 

Un loc foarte bun de promovare a activităților proiectului este ușa clasei. Astfel cei interesați pot afla 

informații despre proiect chiar de la elevii implicați în proiect. 

Prin participarea la aceste proiecte elevii aplică în practică cunoștințele acumulate din diferite surse 

și ei devin mult mai interesați de temele abordate și vor fi mult mai implicați în realizarea obiectivelor 

impuse de economia circualră. 
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„Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu se pot răzgândi nu pot schimba nimic.” 

 

(George Bernard Shaw) 
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În întreaga lume, se pune din ce în ce mai mult problema găsirii unor modalități de obținere a 

energiei verzi care să implice costuri destul de reduse și un randament ridicat. În ultimii 30 de ani, mai 

ales, această problemă a devenit din ce în ce mai presantă, odată cu celelalte aspecte ce țin de protecția 

mediului, printre care cel mai important este combaterea poluării aerului prin activități economice și din 

alte surse. 

Și în România s-au luat, începând cu anii 2000, mai multe măsuri de reglementare și promovare a 

susținerii producerii și consumului de energie din surse regenerabile. În prezent, cel mai mare procent 

este atins de hidrocentrale, care aduc în jur de 30% din totalul de energie brută a țării. 

În continuare, poți afla mai multe detalii despre ce înseamnă energia verde, despre legile prin care 

este reglementată, precum și despre acțiunile pe care le pot lua antreprenorii pentru a contribui la 

producerea acesteia. 

Ce este energia verde și care sunt tipurile acesteia? 

Energia verde reprezintă energia electrică obținută prin mijloace sustenabile, cu un impact redus 

asupra mediului. Aceasta se folosește de procesele fizice naturale de pe Terra, fără a folosi resurse precum 

cărbunii sau combustibilii fosili. Printre cele mai cunoscute exemple, se numără curentul obținut prin 

centralele solare și prin cele eoliene. În afara acestora, există și alte tipuri de instalații ce utilizează 

anumite fenomene naturale, acestea fiind: 

• centrale geotermale – utilizează energia geotermală, obținută din căldura din interiorul 

Pământului; 

• centrale hidroelectrice – se folosesc de forța hidraulică, adică capacitatea apelor de a crea lucru 

mecanic în urma curgerii lor; 

• centrale mareomotrice – energie produsă prin intermediul valurilor și a curenților oceanici. 

Acestea au avantaje, dar și dezavantaje, din diferite puncte de vedere. Plusurile sunt evidente, 

reducerea impactului asupra resurselor neregenerabile și micșorarea gradului de poluare a aerului. Iată, 

însă, care sunt neajunsurile fiecărui tip de instalație de producere regenerabilă a energiei electrice: 
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Centralele solare au dezavantajul că necesită cheltuieli de întreținere mai mari decât panourile solare 

și necesită o putere mai mare instalată decât în alte cazuri, deși sunt mai eficiente când se investește puțin 

în ele. De asemenea, aceste instalații nu pot fi create oriunde pe Glob. Trebuie ca în majoritatea zilelor 

dintr-un an să fie suficiente zile cu soare pentru ca acestea să dea randamentul scontat. 

În ceea ce privește centralele eoliene, nici acestea nu pot fi amplasate oriunde, mai ales că vântul este 

adesea imprevizibil chiar și în aceeași zonă. Astfel, se poate întâmpla ca în anumite momente să existe 

un exces de curent care trebuie depozitat într-un buffer sau livrat consumatorilor printr-un sistem special. 

De asemenea, este necesar ca amplasamentul să fie identificat cu atenție, cu ajutorul unei hărți a tipologiei 

vânturilor, iar investițiile necesare sunt foarte mari. Apar și alte inconveniente legate de faptul că 

suprafața pe care trebuie instalate turbinele este foarte mare, iar din cauza zgomotului accentuat trebuie 

instalate în zone nepopulate, ceea ce poate duce la costuri suplimentare pentru transportarea către 

consumatori. Nu în ultimul rând, unele specii de păsări pot fi afectate în zborul lor. 

În cazul centralelor mareomotrice, acestea produc energie în mod intermitent, deși au avantajul 

că nu contribuie la accentuarea efectului de seră. În unele perioade mai îndelungate, producția de curent 

electric poate fi chiar apropiată de zero. De asemenea, acest tip de instalație are un impact crescut asupra 

mediului în care este instalată, determinând schimbarea echilibrului ecologic în fluvii, în amonte și în 

aval față de locul unde se află. 

În afara acestor aspecte, trebuie luat în considerare și că este necesar să se investească mult pentru 

construcția și pentru întreținerea centralelor mareomotrice. În prezent, se fac cercetări pentru crearea unei 

metode de folosire a mareelor într-un mod care să nu dăuneze habitatului. Un astfel de proiect se bazează 

pe crearea de instalații în zone semănând cu niște lacuri artificiale, umplute cu apa adusă de maree, care 

se golesc odată cu acțiunea refluxului. 

În ceea ce privește centralele pe bază de energie hidraulică, este important de observat că prin 

construirea de baraje pot fi distruse anumite ecosisteme. Totodată, uneori poate fi necesară relocarea 

oamenilor în alte zone și pierderea unor zone agricole. In plus, o astfel de instalație este costisitoare și 

trebuie să răspundă la anumite cerințe foarte stricte pentru a fi viabilă (rezistență la seisme și inundații, 

studii de mediu etc.). 

Reglementări la nivel național și european privind energia verde 

La nivel național și european, de-a lungul ultimilor 20-25 de ani au început să fie avute în vedere din ce 

în ce mai mult problemele de mediu în legătură cu poluarea. Astfel, au fost luate o serie de măsuri în 

https://stratos.ro/studii/
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mai multe direcții, mai ales în domeniul menținerii calității aerului, al gestionării adecvate a deșeurilor 

și al metodelor de obținere a energiei electrice. În continuare, poți afla mai multe despre legislația 

privitoare la energia din surse regenerabile. 

 
Măsuri luate la nivel național privind producția și consumul de energie verde 

În România, pentru producerea și promovarea producerii de energie electrică regenerabilă, începând cu 

anul 2003 au început să fie create legile primare care stau la baza acestei activități. 

Iată care sunt principalele hotărâri, unele dintre ele modificate ulterior, care au stat la baza producerii 

accentuate de energie verde: 

HG nr. 443/ 2003, legată de promovarea producerii de energie electrică regenerabilă stabilește 

cuantumul faptul că aceasta trebuie să reprezinte 30% din consumul de energie brută la nivel național, 

nivel atins în 2010. În prezent, procentul este de peste 42%. De asemenea, se stipula că resursele 

regenerabile trebuiau să reprezinte cel puțin 11% din acest consum. Această hotărâre a fost abrogată prin 

OUG 88/ 2011. 

HG nr. 1535/ 2003 privește aprobarea strategiei de valorificare a surselor verzi de energie, luând în 

considerare avantajele și dezavantajele energiei regenerabile, implicațiile financiare și celelalte aspecte 

pentru ajungerea la procentul scontat. 

HG nr. 1892/ 2004 stabilește metodele de promovare a energiei verzi, introducând certificatele verzi și 

sistemul cotelor obligatorii. 

HG nr. 14229/ 2004 reglementează certificarea surselor folosite pentru producerea energiei regenerabile, 

prin stabilirea documentelor necesare obținerii garanțiilor de origine. 

Prin OG nr. 22/ 2008 se stabilește luarea măsurilor pentru promovarea utilizării de energie verde în 

rândul consumatorilor finali. 

Certificatele verzi pentru producători de energie din surse regenerabile 

Pentru producătorii de energie din surse regenerabile, sunt disponibile certificate verzi, prin care este 

atestat faptul că o anumită cantitate de energie electrică este obținută astfel. 

Cum este reglementată energia verde în Uniunea Europeană? 

Reglementarea energiei verzi la nivel european coincide cu intrarea problemelor de mediu la nivel mai 

larg în dezbaterea publică. Primele legi în acest sens au fost adoptate în 1997, când se stabilea că până în 

anul 2010 22,1% din consumul de electricitate trebuia să provină din surse regenerabile. În 2001, s- au 

stabilit obiective specifice pentru fiecare stat pentru al Uniunii Europene. Pentru că prin aceste 

https://stratos.ro/legislatie/
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măsuri nu au fost obținute rezultatele dorite, ulterior a fost creat un cadru legislativ mult mai bine definit. 

Energia verde la nivel european în viitor 

Una dintre cele mai recente dezvoltări în domeniu este cea survenită în urma Conferinței de la Paris din 

2015 în legătură cu climatul, prin care s-a stabilit că procentul de energie din surse regenerabile trebuiau 

să atingă 27% din consumul total până în 2030 în Uniunea Europeană. 

În 2018, a fost introdusă o nouă directivă care intra în vigoare în cadrul proiectului „Energie curată pentru 

toți europenii”, prin care se urmărea aducerea Uniunii pe primul loc la nivel mondial în ceea ce privește 

energia din surse regenerabile și respectarea mai fidelă a angajamentelor agreate prin Acordul de la Paris. 

Se urmărea atunci ca până în 2030 32% din energia din Europa să devină verde, cu mențiunea că până în 

2023 urma să fie revizuit procentul, în funcție de progresele făcute între timp. 

În 2020, procentul a crescut încă o dată până la 55% sau chiar 60%, un număr foarte mare, dar care a fost 

considerat potrivit în urma semnării Pactului pentru Europa Verde și a anunțării planului strategiei 

energetice de către Comisia Europeană von der Leyen. 

La nivel european, în plan energetic, una dintre cele mai importante perspective este crearea unei Uniuni 

a Energiei, care ar presupune integrarea totală a piețelor naționale de energie. În 2015, acest proiect a 

fost readus în discuție de către directorul Comisiei Europene de atunci, Jean-Claude Juncker. Acesta 

relansa discuția în contextul tensiunilor dintre Europa și Rusia și al războiului din Siria. 

Una dintre mizele unei Uniuni a Energiei, în afară de diversificarea surselor de energie, care ar duce la o 

mai mare independență în situații nesigure ca cea din 2015 este și descurajarea statelor membre de a 

deveni „insule energetice”, care mizează pe o completă autonomie a sistemului de energie și gaze 

naturale. În acest sens, s-ar putea construi o infrastructură puternică care să deservească toate țările din 

Uniunea Europeană. 
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Energia verde din deșeuri, potențial pentru viitor 

Valorificarea ambalajelor prin crearea energiei electrice este o metodă încă nouă de gestionare deșeurilor 

din diferite materiale, dar aceasta ar putea fi folosită mai mult în viitor. În România, numărul centralelor 

ce utilizează această metodă este foarte mic. 

Există trei metode de distrugere a deșeurilor prin care poate fi obținută energia din deșeuri: 

• combustia (o turbină este mișcată prin intermediul căldurii produse în timpul arderii 

ambalajelor); 

• gazeificarea (deșeurile se combină cu oxigen sau abur, în urma acestui proces rezultând gazul 

sintetic, folosit apoi pentru producerea energiei și pentru alimentarea mijloacelor de transport); 

• piroliza (constă în descompunerea deșeurilor fără oxigen, la temperaturi înalte). 

Pe lângă deșeurile din ambalaje, pot fi folosite și cele provenite din surse organice, prelucrate prin 

digestia anaerobică, proces în urma căruia este obținut biogazul. 

Ca alte metode de obținerea a energiei, și aceasta are avantajele sale, printre care se numără faptul că 

unele metode de ardere a combustibilului poluează destul de mult (daca  nu  exista  sisteme  de  captare, 

filtrare, neutralizare…). Totuși, este de preferat față depozitarea în gropi de gunoi și este utilă 

https://stratos.ro/elaborare-mentenanta-dosar/
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în cazul în care este vorba despre tratarea deșeurilor de tipuri diferite, deși în ordinea acțiunilor luate 

reciclarea este prima în centrale speciale. 

 
Avantajele arderii deșeurilor în vederea obținerii de energie electrică sunt și: 

• distrugerea microorganismelor patogene la temperaturi înalte; 

• reducerea volumului de deșeuri care altfel ar fi fost incinerate; 

• posibilitatea de utilizare sau vânzare a energiei rezultate. 

 
 

Printre dezavantaje se mai numără și: 

• costuri mari pentru crearea centralelor și întreținerea lor; 

• pentru incinerarea deșeurilor periculoase este nevoie de instalații speciale; 

• depozitarea ulterioară a cenușii rezultate în urma arderii; 

• sunt necesare filtre speciale de reținere a poluanților rezultați în urma procesului. 

Acestea sunt principalele chestiuni ce țin de modul de obținere a energiei electrice din surse regenerabile, 

precum și de legislația în acest domeniu care se aplică la nivel european și național. Procentul de energie 

verde prevăzut crește din ce în ce mai mult, odată cu crearea de facilități noi de producere a acesteia. 

 
Soarele – cea mai apropiata stea 

Soarele este cea mai apropiata stea de noi si cea mai mare sursa de energie din sistemul solar. Soarele, 

cu o raza de 696 000 km, o masa de 1,99 x 1030 kg, o temperatura medie de 57000 K, o varsta de 5,5 x 

109 ani si distanta medie de 1 496 108 km de Pamant, este centrul sistemului nostru planetar. 

Aproape toata energia de pe Pamant provine din aceasta sursa. Soarele incalzeste in mod inegal atmosfera 

terestra, creand o diferenta de energii cinetice, sursa vanturilor. Caldura cauzeaza evaporarea si 

condensarea vaporilor de apa in straturile superioare scoartei terestre, iar de aici rezulta potentialul 

hidroenergetic al raurilor. 

Fotosinteza favorizeaza cresterea plantelor si creerea de combustibili fosili pe termen indelungat. 

Soare este deci o imensa sursa de energie, fie in forma directa sau indirecta (energia vatului, apei sau 

combustibili fosili). Ne putem imagina Soarele ca un gigant reactor nuclear, in care reactiile 

termonucleare au loc, reactii bazate pe conversia hidrogenului in heliu. Acest „reactor” are energie pentru 

a functiona inca 15 miliarde de ani. Se estimeaza ca Soarele (impreuna cu Pamantul) exista de 5 miliarde 

de ani, deci energia solara, este practic inepuizabila. 
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PRINCIPIUL EFECTULUI FOTOVOLTAIC 

Un sistem fotovoltaic este o dioda semiconductoare mai mare, care da nastere unor tensiuni. Daca are ca 

sarcina o rezistenta potrivita poate furniza curent . 

Elementul central al transformarii luminii solare in electricitate este efectul fotoelectric intern. Lumina 

care cade pe semiconductorul intern creste concentratia purtatorilor de sarcina atunci cand nu este 

iluminare. Fotonii incidenti sunt absorbiti de materialul semiconductor transferand puterea generata de 

electroni si goluri. Electronii si golurile sunt separati prin jonctiunea PN apoi colectati intr-un circuit 

extern unde prezenta lor este inregistrata ca tensiune sau curent continuu. 

Radiatia solara incidenta provoaca eliberarea electronilor din orbita pe care o urmeaza in jurul nucleului 

atomului 

Golurile (particule incarcate cu sarcina pozitiva) si eletronii (particule incarcate cu sarcina negativa) se 

indreapta spre jonctiunea PN. 

Se produce asezarea electronilor si a golurilor la jonctiunea PN de tensiune, ceea ce determina (daca 

rezistenta potrivita este conectata) generarea de curent electric. 

Eficienta celulelor fotovoltaice 

Eficienta celulelor fotovoltaice variaza intre 14% si 22%. Astazi sunt cercetate metode de crestere a 

eficientei conversiei radiatiei. Acest procent mic este cauzat in principal de: 

- materiale reflectoare; 

- fenomene de tranzitie PN si pierderi de tensiune si curenti. 

Variante de marire a conversiei radiatiilor solare sunt: 

restrictia reflexiei si cresterea absorbtiei - lumina care se reflecta pe suprafata este directionata spre 

semiconductor, existand astfel posibilitatea de a penetra restul aparatului. Printre rezultate se enumera: 

- creare de suprafata texturata; 

- incorporarea unui invelis N intre invelisuri si N + P +. 

- legarea celulelor fotovoltaice cu panouri bifotovoltaice. 

Comutarea serie-paralel poate produce module fotovoltaice de puteri diferite (intre 10 si 64 W) si de 

tensiuni rezultante diferite. 

Utlizarea pasiva a energiei solare 

Utilizarea pasiva a radiatiei solare inseamna folosirea unei arhitecturi si a unei locatii corespunzatoare 

pentru o cladire, pentru a reduce in mod semnificativ consumul. Un loc potrivit pentru o astfel de 

constructie ar putea fi unul protejat de soare si de vant. Copacii si denivelarile naturale pot proteja casa 
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de vanturile reci. Copacii cu frunze cazatoare (foioasele) plasati intr-un mod convenabil protejeaza 

constructia de supraincalzire pe timpul verii si permite accesul razelor de soare in timpul iernii. 

Sisteme fotovoloaice integrate in cladiri 

Descriere generala: 

1. Panouri fotovoltaice 

2 Tablou de conectare a panourilor fotovoltaice 

3 Invertor de curent continuu/curent alternativ 

4 Contor 

5 Tabloul general 

Cladirile cu ferestre mari, orientate spre sud si cele cu ferestre mici orientate spre nord sunt bune 

izolatoare termice, putand absorbi o cantitate semnificativa a razelor incidente. 

Aceasta sursa de caldura gratuita poate mentine o temperatura suficienta atat pentru interior, cat si pentru 

exterior, si lumina zilei reduce cererea pentru lumina artificiala si aer conditionat. 

Radiatia solara ce loveste peretii, ferestrele si alte elemente componente ale structurii cladirilor este 

absorbita si stocata in functie de capacitatea termica a materialelor. Astfel, energia stocata este apoi emisa 

in interiorul cladirii. 

Utilizare activa a energiei solare 

Folosirea in mod activ a energiei solare poate fi impartita in patru grupe: 

- energie consumata pentru incalzire 

- energie consumata pentru incalzirea apei 

- energie consumata pentru gatit 

- consumul dispozitivelor electrice 

Dispozitivele care transforma energia solara in electricitate sunt celule fotovoltaice. Un al doilea tip de 

echipament utilizat pentru energia solara este colectorul termosolar care transforma radiatia solara in 

energie termica, energie care trece de transferul agentilor de caldura si este utilizata cel mai frecvent 

pentru: 

- producerea de apa calda 

- inclazirea cladirilor 

- incalzirea apei in piscine 

- incalzire si racire industrial 
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„Abuzăm de pământ pentru că îl considerăm un bun care ne aparține. Când vedem pământul ca pe o 

comunitate căreia îi aparținem, putem începe să-l trăim cu dragoste și respect.” 
 

(Aldo Leopold) 
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ENERGIA ESTE PREZENTUL ŞI VIITORUL NOSTRU! 

 
 

Prof. GAVRILUȚĂ Rica, Grădinița cu Program Prelungit, Nr. 29, Iași 

Prof. NISTOR Alexandra, Grădinița cu Program Prelungit, Nr. 29,  Iași 

Județul Iași, ROMÂNIA 

 

 
Energia - după cum ştim, este însuşirea fizică fundamentală, cu ajutorul căreia se pot lega între 

ele toate fenomenele naturale. 

Ben Franklin a început să exploreze energia electrică folosind o cheie metalică atașată la un zmeu 

în timpul unei furtuni. Teoria sa, a arătat că norii de furtună dețin electricitate statică și că fulgerele sunt 

descărcări de electricitate statică. Fulgerul lovește cheia și electrizează, demonstrând că fulgerul și 

electricitatea sunt rezultatul aceluiași fenomen. Ideea lui Franklin, că fulgerul este rezultatul electronilor 

care călătoresc de la nori la sol, a fost corectă, dar îi lipseau conceptele științifice pentru a fi exprimată. 

Pionierii energiei electrice precum Alexander Graham Bell, Nicolas Tesla, Werner von Siemens, 

Thomas Edison, George Westinghouse și mulți alții au ajutat la transformarea electricității dintr-o 

curiozitate științifică într-o parte esențială a vieții. Edison și Westinghouse au fost, de  asemenea, actorii 

principali într-unul dintre cele mai fascinante episoade din istoria ingineriei - războiul curenților. 

Electricitatea este o formă de energie și constă dintr-un flux de electroni într-un material 

conductor. 

Energia electrică este utilizată de către om, prin transformare din: apă, aer, foc şi pământ. 

Asigură confort personal şi este esenţială pentru realizarea de bogăţii industriale, comerciale şi sociale. 

Pe de altă parte, producţia şi consumul de energie exercită presiuni considerabile asupra mediului. Aceste 

presiuni cuprind şi emisiile de gaze cu efect de seră şi poluanţii atmosferici, utilizarea terenului, 

producerea deşeurilor şi deversările de petrol. Acestea contribuie la schimbările climatice, produc daune 

asupra ecosistemelor naturale şi a mediului artificial şi cauzează efecte adverse asupra sănătăţii umane. 

Încălzirea accelerată a planetei și impactul acesteia asupra ecologiei și economiilor, fac din 

sursele de energie și din eficiență priorități ale dezvoltării durabile. Dar reducerea consumului de 

https://www.cummins.com/ro/generators/power-generation/energy-sources-renewables-fossil-fuels
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energie și transformarea necesităților de energie rămase în surse regenerabile nu aduc beneficii doar 

planetei. De asemenea, se pot reduce costurile operaționale. Două principale motive pentru care ar trebui 

să conservăm energia electrică sunt protejarea mediului înconjurător și reducerea costului utilităţilor. 

Încălzirea globală a planetei se datorează arderii resurselor energetice şi rezultă din activităţile 

umane, din creşterea emisiilor în atmosferă, a aşa numitelor gaze cu efect de seră, a dioxidului de carbon 

(CO2 ) şi a metanului. Aceste gaze absorb razele infraroşii (unde termice), pe care le emite suprafaţa 

încălzită a planetei, şi astfel, împiedică răcirea ei, ceea ce duce la creşterea temperaturii aerului. Pădurile 

absorb parţial dioxidul de carbon. Cantitatea de emisii în atmosferă a dioxidului de carbon, ca urmare a 

creşterii consumului de combustibil ars, este atât de mare, încât “plămânii verzi ai planetei” nu reuşesc 

s-o absoarbă în totalitate! 

Se consideră, că o posibilă catastrofă globală poate fi prevenită prin reducerea emisiilor de gaze, 

prin introducerea pe scară largă a tehnologiilor de economisire a energiei şi a staţiilor de epurare, prin 

dezvoltarea unor sisteme eoliene sau fotovoltaice, panouri solare, baraje hidroelectrice. 

Aspecte importante pentru eficienţa energetică sunt: economisirea resurselor non-regenerabile, 

reducerea emisiilor de CO2 și stabilizarea climei Pământului. 

În societatea actuală traiul fără energie electrică ar fi foarte complicat. La nivel individual nu 

putem controla costul energiei şi nici impactul pe care îl are producerea acesteia asupra mediului, însă 

putem alege să folosim în mod înţelept energia. 

Una dintre cele mai bune modalităţi de reducere a consumului de energie, poate fi rezumat intr- 

o expresie ,, consumă mai puţin, consumă eficient”. 

Acasă, în stradă, la serviciu, în transport...oriunde ne aflăm, este esenţial ca obiceiurile noastre 

privind consumul de energie să fie cât mai prezente, să folosim cât mai puține resurse și să respectăm în 

același timp mediul înconjurător. 

Eficienţa energetică este esenţială pentru noi toți, pentru o planetă durabilă. 
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ECONOMISEŞTE ŞI VA FI BINE…. 

 
Prof. TOMA Ioana,  Grădiniţa  cu Program Prelungit, Nr. 25, Iaşi, 

Localitatea Iași, județul IAȘI 

Prof. MISĂRCIU Lidia, Grădiniţa cu Program Prelungit, Nr. 25, 

Localitatea Iaşi, județul IAȘI 

 

 

Viaţa modernă nu poate fi concepută fără energie electrică. Astfel, cea mai mare parte a 

descoperirilor din ultimul secol nu ar fi fost realizate dacă nu ar fi existat energia electrică. Aceasta e 

folosită pretutindeni. Presupunând că, brusc, am fi lipsiţi de energie, iată ce s-ar întâmpla : 

• lipsa luminii electrice; 

• căderea sistemelor informatice; 

• probleme imense cu transporturile (tramvaie, trenuri, avioane, masini cu sistem de aprindere etc.); 

cele care vor rămâne, vor putea fi folosite doar în timpul zilei la capacitate maximă (lipsa luminii 

pentru faruri); un gol imens în domeniul comunicării (telefoane de orice fel, aparate radio, TV, 

internetul). 

Omul are mare nevoie de energie electrică, deoarece prin intermediul acesteia putem vedea, 

putem călători cu trenul, tramvaiul, avionul, putem comunica cu persoanele aflate in alte orase sau tari 

cu ajutorul telefonului sau internetului care functioneaza pe baza de energie electrica,suntem informati 

de tot ceea ce se intâmpla în jurul nostru prin intermediul TV și aparatelor radio care de asemenea, 

funcționează tot pe baza de energie electrică. 

Arderea combustibililor fosili rezultaţi din activităţile oamenilor este în mare măsură responsabilă 

de creşterea concentraţiile de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă, odată cu creşterea corespunzătoare 

a temperaturii globale şi cu schimbările climatice. Cererea tot mai mare de energie determină acumularea 

de CO2, cel mai important gaz cu efect de seră, datorită metodei prin care se produce energia. Majoritatea 

ţărilor se bazează pe combustibili fosili (petrol, gaze şi cărbune) pentru a- şi satisface cererea de energie. 

Aceşti combustibili trebuie să fie arşi astfel încât căldura eliberată în urma procesului să poată fi 

transformată în energie. Carbonul din combustibil reacţionează cu oxigenul, producând CO2 care este 

eliberat în atmosferă. Sunt eliberaţi şi poluanţi atmosferici (dioxidul de sulf, oxizii şi particulele de azot), 

determinând realizarea de impacturi asupra calităţii aerului. Totuşi, 

https://www.eea.europa.eu/ro/themes/climate


”IA ȘI green bag!”, Nr. 11, octombrie 2022 

190 

 

 

datorită măsurilor tehnice şi îmbunătăţirilor la instalaţiile de producere a energiei electrice şi termice, 

emisiile de poluanţi atmosferici au scăzut în ultimele decenii. 

Economia continuă să crească asemeni consumului de energie. Combustibilii fosiţi încă domină 

combinaţia de combustibili - în jur de 79% din necesarul de energie al europeanului de rând este acoperit 

de cărbune, gaze şi petrol. În jur de 13% provine din energia nucleară, iar restul de 8% provine din sursele 

de energie regenerabilă care se află în creştere accelerată (în special energia eoliană şi cea solară). 

Energia asigură confort personal şi mobilitate oamenilor şi este esenţială pentru realizarea de 

bogăţii industriale, comerciale şi sociale. Pe de altă parte, producţia şi consumul de energie exercită 

presiuni considerabile asupra mediului (inclusiv producţia de energie electrică şi termică, rafinarea 

uleiului şi utilizarea finală a acestuia în gospodării, servicii, industrie şi transport). Aceste presiuni 

cuprind şi emisiile de gaze cu efect de seră şi poluanţii atmosferici, utilizarea terenului, producerea 

deşeurilor şi deversările de petrol. Acestea contribuie la schimbările climatice, produce daune asupra 

ecosistemelor naturale şi a mediului artificial, şi cauzează efecte adverse asupra sănătăţii umane. 

Reducerea consumului de energie electrică nu mai este o temă de gândire. Este o măsură pe care 

trebuie să o implementezi imediat. Începând cu a doua jumătate a anului 2021, prețurile la energia 

electrică au crescut brusc, la valori fără precedent, în întreaga lume. Numai în perioada decembrie 2020- 

decembrie 2021 importurile de energie au costat mai mult decât dublu față de anul precedent. 

Volatilitatea este foarte mare, iar premisele nu sunt deloc optimiste. Agresiunea militară a Rusiei asupra 

Ucrainei a perturbat și mai mult piețele energetice, adăugând presiune asupra prețurilor. 

Ca antreprenor sau manager, resimți cel mai probabil toate aceste fluctuații ca pe o amenințare la 

adresa profitabilității companiei. Ești conștient că ai aceleași probleme ca și concurenții tăi, dar nu excluzi 

posibilitatea ca ei să fi găsit deja soluții pentru a-și reduce consumul. Costurile sunt tot mai mari nu doar 

la energie, iar acoperirea lor prin creșterea prețurilor către clienții finali nu este doar un exercițiu de 

matematică. 

Așa că stinge lumina atunci când nu este absolut necesar să rămână aprinsă. Metaforic, sfatul 

poate însemna, la fel de bine, să renunți la investiții potrivite cândva, dar care și-au pierdut acum 

rentabilitatea. Nu vei putea face schimbări semnificative însă până nu știi exact ceea ce consumă cel mai 

mult. 

Stinge lumina când nu ești în încăpere! 
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Regula de bază de a nu lăsa lumina aprinsă dacă nu suntem în cameră/birou/sală de curs este valabilă 

oricând. Dacă am face acest lucru de fiecare dată când ieșim din încăpere, am putea economisi până la 

60 kw/an, adică 30 de lei. 

Instalează-ți biroul în spațiul cel mai luminos 

Amplasarea birourilor în fața ferestrelor poate genera o economie de 96 kw/an, echivalentul a 48 de lei. 

În plus, expunerea cât mai îndelungată la lumina naturală în timpul programului de lucru sau de învățare 

are efecte pozitive asupra atenției și stării tale de bine - 96 kWh / an + 48 lei / an. 

Contoarele inteligente chiar contează 

Majoritatea distribuitorilor de energie și-au propus să monteze contoare inteligente pentru clienții lor, 

conform prevederilor Legii energiei electrice nr. 123/2012 şi ale Ordinului ANRE 145/2014 privind 

implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice. Recomandarea noastră este să iei 

legătura cu distribuitorul tău și să afli dacă există posibilitatea de a instala un contor inteligent în spațiul 

tău de lucru sau acasă. Un astfel de contor te poate ajuta să consumi cu 3% mai puțină energie electrică. 

În plus, îți oferă posibilitatea de a monitoriza consumul lunar și de a interveni asupra gestionării 

consumurilor și optimizării bugetului -3% . 

Nu te mulțumi cu clasa A 

Atunci când urmează să achiziționăm un nou aparat electric, este recomandat să consultăm cu atenție 

eticheta acestuia pentru a afla care este eficiența sa energetică. Clasa energetică A+++ este cea mai 

eficientă, pe când clasa G este cea mai puțin eficientă. Alegând un produs care este în clasa superioară a 

etichetei energetice, poți economisi peste 2.000 de lei pe an. (Mai multe informații despre etichetele 

energetice vei găsi pe platforma de informare Topten.eu.) Însă aparatul vechi de care nu mai ai nevoie 

(chiar dacă nu mai este funcțional) nu trebuie aruncat la gunoi, ci reciclat la firmele specializate de 

colectare și reciclare, pe care le poți găsi pe HartaReciclarii.ro.- 4000 kWh / an + 2000 lei / an. 

Nu recicla manualul înainte să îl citești 

Obișnuim să aruncăm manualele de utilizare ale aparatelor electrice imediat după instalarea acestora. 

Recomandarea noastră este să consultăm cu atenție capitolele cu informații referitoare la modul în care 

reducem consumul de energie electrică al aparatului electric înainte să îl reciclăm (nu aruncăm). 

Vara nu trebuie să îngheți 

Aparatul de aer condiționat este un mare consumator de energie electrică. În plus, funcționarea lui crește 

impactul CO2 prin energia electrică utilizată, dar emite direct și alte gaze care, împreună, contribuie la 

procesul de încălzire globală, generând astfel un cerc vicios. Recomandarea noastră este să eviți pornirea 

aerului condiționat atunci când îți aduce doar un confort redus și nu este absolut 

http://topten.eu/
https://hartareciclarii.ro/
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necesar pentru sănătatea ta și a familiei tale. Putem evita încălzirea exagerată a camerelor pe timp de vară 

folosind jaluzele sau obloane ce împiedică pătrunderea căldurii în casă/birou/școală. În zilele toride de 

vară, cu peste 35°C, aerul condiționat este însă chiar recomandat și reprezintă un plus pentru sănătatea 

noastră, câtă vreme diferența de temperatură interior - exterior nu depășește 10°C. 

Fără aer condiționat iarna 

Folosirea aerului condiționat pentru încălzire produce un consum de energie electrică de cinci ori mai 

mare față de cât produce atunci când este folosit pentru funcția sa de bază. Din acest motiv, îți 

recomandăm să NU folosești aerul condiționat pentru a te încălzi. 

Nu pierde curentul pe geam 

Ferestrele trebuie închise atunci când aerul condiționat funcționează; în cazul în care ele rămân deschise, 

aparatul este forțat să consume mai multă energie pentru a răci încăperea. După același principiu, un 

frigider a cărui ușă rămâne deschisă chiar și preț de câteva minute va consuma mai multă energie electrică 

pentru a răci alimentele din interior. 

Încarcă și aparatul, nu doar factura 

Aparatele electrice ținute în priză consumă curent electric chiar dacă nu sunt folosite. De exemplu, 

încărcătorul de telefon lăsat în priză folosește energie electrică fără folos chiar dacă telefonul nu este pus 

la încărcat. Recomandarea este să scoți din priză aparatele electrice atunci când nu le folosești. 

 
Bibliografie: 

• Platforma de informare Topten.eu. 

• https://www.Viata-omului-si-energia-electr8219737.ph 
 

 

 

„Abuzăm de pământ pentru că îl considerăm un bun care ne aparține. Când vedem pământul ca pe o 

comunitate căreia îi aparținem, putem începe să-l trăim cu dragoste și respect.” 

(Aldo Leopold) 

http://topten.eu/
https://www.viata-omului-si-energia-electr8219737.ph/
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PĂMÂNTUL, PLANETA VERDE. 

PROIECT PARTENERIAL 

REPERE REFERITOARE LA ORGANIZAREA, COORDONAREA ȘI REALIZAREA 

ACESTORA 

 

 

Prof. ANDRIEȘ Alina, Grădinița cu Program Prelungit,  Nr. 20- Iași 

Prof. CIOBANU Anca – Grădinița cu Program Prelungit, Nr. 20- Iași 

 

 

Câteva activități cu caracter ecologic realoizate în cadrul proiectului de parteneriat educaţional. 

Suntem cinci grădinițe inițiatoare: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20, Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 3, Grădinița cu Program Normal Nr. 7, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4, 

Grădinița cu Program Normal Nr. 15. Ni s-au alăturat ca membri activi şi iniţiatori: Palatul Copiilor 

Iaşi, Școala Generală „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Grădinița 

Leotești, județul Olt, Grădinița Mărțișor, București. Pe parcursul anilor am reuşit să atragem o serie de 

parteneri importanţi: Primăria Municipiului Iaşi, Salubris SA., Fundaţia Mai Bine Iaşi, Let's Do It 

Romania, Grupul Iulius, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, cotidianul Evenitmentul. Cei 

mai activi dintre aceștia au fost Fundația Mai Bine și Salubris. Principalii noştri colaboratori au fost și 

au rămas PĂRINȚII. La acest moment suntem în căutare de noi parteneri și sponsori1. 

Planul de acțiune propune 4 categorii de activități principale: reciclarea deșeurilor pe categorii în 

sălile de grupă, de clasă; plantare semințe, puieți; expoziție cu lucrări realizate din materiale reciclabile, 

ecologizare spații publice din orașul Iași. Cu fiecare partener am încheiat convenţii de colaborare, în care 

s-au stipulat drepturile şi obligaţiile părţilor contractante. Am obținut: materiale informative referitoare 

la hrana pozitivă, la cum să trăim mai bine; sprijin pentru: realizarea de ateliere de plantare seminţe; 

puieţii pentru plantare; logistica pentru igienizarea spaţiilor publice; mediatizarea proiectului prin 

realizare de expoziţii; publicare de articole referitoare la activităţile desfăşurate; vizite la Centrul 

Municipal de Colectare Iaşi. 

Începând cu vara anului 2020 s-a constituit echipa de proiect, s-a trasat planul de acţiune, s-au 

atras sponsori. Mediatizarea lui s-a realizat de la începutul lunii noiembrie prin două căi principale: 

crearea paginii de Facebook- https://www.facebook.com/P%C4%83m%C3%A2ntul-Planeta-Verde- 

https://www.facebook.com/P%C4%83m%C3%A2ntul-Planeta-Verde-Proiect-de-Parteneriat-Educa%C8%9Bional-102983828300170
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Proiect-de-Parteneriat-Educa%C8%9Bional-102983828300170 , postările cadrelor didactice implicate 

în cadrul grupurilor de grădiniță, privind transmiterea către părinți, preșcolari, a anunțului, afișului 

(grafica este realizată de prof. Alexandra Smău, GPP Nr. 4), a paginii de Facebook a proiectului. 

„Protejăm natura!”- noiembrie 2020 

Parteneri în realizarea acestei activități ne-au fost părinții și Fundația Mai Bine Iași. Fundația a 

oferit grădinițelor inițiatoare și școlilor câte un exemplar din două volume axate pe teme de tip ecologic: 

Cartea de bucate- „Hrană pozitivă, vegană, locală, naturală, lentă şi fără risipă”; „Îndrumar de ecologie 

umană. Trăieşte mai bine” -se pot descărca, accesând secţiunea Resurse de pe site-ul Fundației- 

https://www.maibine.eu/resurse. 

ORGANIZARE –Pentru realizarea acestei activități s-au cules sau realizat de către echipa de proiect 

materiale ca: PPT-Regulamentul Micului Ecologist în versuri-informarea preşcolarilor; video- Coţofana 

Colecţionară - https://youtu.be/kQuNCRQPIP0; Cum se poate recicla?- PPT pe baza  poveștii animate 

(https://www.twinkl.ro/ ); Cum putem să protejăm natura? ; Micul meu colț pentru colectarea sortată a 

deșeurilor! - jocuri prezentate on-line. 

COORDONARE- Proiectul a fost anunțat în prealabil în cadrul întâlnirilor cu părinții, la început de an 

școlar, mai apoi a fost mediatizat pe pagina de Facebook. Toate cadrele didactice au transmis informațiile 

de bază pe canalul de comunicare cu părinții. 

REALIZARE- Părinţii au primit materialele necesare desfăşurării activităţii și au încărcat rezultatele pe 

pagina de Facebook a proiectului sau pe cea a grupului de la grădiniţă. 

„Reciclăm româneşte!”–activitate on-line și concurs- anii 2020, 2021 

Parteneri în realizarea acestei activități au fost părinții și Palatul Copiilor Iași. Activitatea are ca 

principal scop marcarea Zilei Naționale a României prin realizarea de obiecte: a) cu specific românesc 

din deşeuri refolosibile, precum: steag, costum popular, brâu, străchini, oale etc.; b) ornamente de 

Crăciun; c) obiecte din viața de zi cu zi. 

Tutorialul cu tema „Confecţionarea trandafirilor prin reciclarea materialelor de ambalat florile” 

în care se prezintă activitatea realizată de elevele Valentina și Alexandra Ciocoiu, coordonate de doamna 

Director prof. Dr. Gabriela Andrei, din cadrul Cercului prelucrări mase plastice Palatului Copiilor, 

https://www.facebook.com/P%C4%83m%C3%A2ntul-Planeta-Verde-Proiect-de-Parteneriat- 

Educa%C8%9Bional-102983828300170/photos/pcb.114402313824988/114401853825034/,a 

exemplificat o modalitate frumoasă de lucrare cu specific românesc din materiale reciclabile. Decembrie 

2020- Pe parcursul perioadei 30.11-6.12.2020, preşcolarii şi părinţii, elevii, liceenii, au fost invitaţi să 

realizeze obiectele din materiale reciclabile şi să posteze rezultatele pe pagina de Facebook a 

https://www.facebook.com/P%C4%83m%C3%A2ntul-Planeta-Verde-Proiect-de-Parteneriat-Educa%C8%9Bional-102983828300170
https://www.maibine.eu/resurse
https://youtu.be/kQuNCRQPIP0
https://www.twinkl.ro/
https://www.facebook.com/P%C4%83m%C3%A2ntul-Planeta-Verde-Proiect-de-Parteneriat-Educa%C8%9Bional-102983828300170/photos/pcb.114402313824988/114401853825034/
https://www.facebook.com/P%C4%83m%C3%A2ntul-Planeta-Verde-Proiect-de-Parteneriat-Educa%C8%9Bional-102983828300170/photos/pcb.114402313824988/114401853825034/
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proiectului sau pe grupul lor de grădiniţă (acolo unde a existat). S-a realizat un album cu toate lucrările: 

https://fb.watch/gejO-8CFXK/. Toţi participanţii au primit diplome de EXCELENŢĂ pentru implicarea 

în activitatea de creaţie. 

Decembrie 2021, ianuarie 2022- Activitățile „Protejăm natura” și „Reciclăm românește” au fost propuse 

spre alegere cadrelor didactice și copiilor. 

ORGANIZARE – s-au transmis toate materialele utile realizate în anul precedent pentru a fi utilizate la 

grupă, pentru preșcolari, s-au realizat afișe ale proiectului. 

COORDONARE- Activitatea a fost mediatizată pe pagina de Facebook, pe grupul de WhatsApp și în 

cadrul întâlnirilor consiliilor profesorale. 

REALIZARE- Cadrele didactice au îndrumat cu preșcolarii în grupe sau în parteneriat cu părinții în 

crearea lucrărilor pe cele 3 secțiuni. De această dată, fiecare grădiniță implicată a realizat propriul  video 

cu rezultatele activității: GPP Mărțișor, București- https://fb.watch/geG-r9Lq9U/ , GPN Leotești- 

https://fb.watch/gfhDyZtrlf/ , GPP Nr. 20- https://fb.watch/gfhHE4uo5t/, GPN 15- https://fb.watch/gfhL-

CBSvz/.Toţi participanţii au primit diplome de PROMOTER al acțiunilor de protejare a planetei, 

respectiv premii pe categorii. Jurizarea s-a realizat în parteneriat cu Palatul Copiilor, președinte al juriului 

fiind doamna Director prof. Dr. Gabriela Andrei. 

„Orașul Iași– un loc curat pe placul inimii”–activitate de igienizare a spațiilor verzi-iunie 2021 

Parteneri în realizarea acestei activități au fost părinții și Salubris SA., Centrul de Colectare Municipală 

Iași. 

ORGANIZARE – s-au preluat sacii menajeri și mănuțile necesare pentru igienizare și s-au împărțit în 

grădinițele care s-au înscris pentru această activitate. 

COORDONARE- Activitatea a fost mediatizată în rândul părinților în cadrul întâlnirilor cu aceștia, mai 

apoi pe pagina de Facebook a proiectului. 

REALIZARE- Cadrele didactice împreună cu părinții și preșcolarii au igienizat zona Tătărași, spațiul 

de agrement Ciric și curțile grădinițelor. 

„Protejăm natura”– septembrie 2022 

Aceasta a primit finanțare prin programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de Act 

for Tomorrow. Start ONG este un program lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act 

for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educaţie, sănătate, mediu, social şi cultură. Valoarea totală a 

programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanţare 

comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituţiilor non-administrative şi 

https://fb.watch/gejO-8CFXK/
https://fb.watch/geG-r9Lq9U/
https://fb.watch/gfhDyZtrlf/
https://fb.watch/gfhHE4uo5t/
https://fb.watch/gfhL-CBSvz/
https://fb.watch/gfhL-CBSvz/
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grupurilor informale/ de iniţiativă. Am reușit să asigurăm din cei 1000 de euro primiți: coșuri speciale 

pentru colectare pe tronsoane/etaje în instituțiile implicate; gustări sănătoase sub forma strugurilor 

Proiectul de ecologie Pământul, Planeta Verde a luat naștere din dorința de promova și de a realiza 

în rândul preșcolarilor acțiuni practice de tip ecologic. Cum altfel putem ajuta la aplicarea normelor de 

reciclare în oraş, la protejarea naturii, decât prin a forma copilul de azi să fie cetățeanul activ de mâine? 

Bibluografie 

1 Informații detaliate despre începutul proiectului și propunătorii acestuia se găsesc în articolul Exemple 

de bune practici ecologice în învățământul preșcolar: Pământul, Planeta Verde, publicat în revista 

iTeach: Experienţe didactice- o revistă pentru educaţie şi educatori -, 

https://iteach.ro/experientedidactice/exemple-de-bune-practici-ecologice-in-invatamantul-prescolar- 

proiectul-pamantul-planeta-verde, la 13 februarie 2022 și în articolul Pământul, Planeta Verde- din 

vara anului 2020, până la momentul finanțării prin programul Start ONG, și după, care este propus 

spre publicare în acceași revistă. 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Conservarea este o stare de armonie între oameni și pământ.” 

(Aldo Leopold) 

https://iteach.ro/experientedidactice/exemple-de-bune-practici-ecologice-in-invatamantul-prescolar-proiectul-pamantul-planeta-verde
https://iteach.ro/experientedidactice/exemple-de-bune-practici-ecologice-in-invatamantul-prescolar-proiectul-pamantul-planeta-verde
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OCROTIȚI PĂDUREA! 

-Exemplu de bună practică- 

 

 

 

 

Prof. înv. preşcolar MATEI Florinela-Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare”, 

Localitatea Alexandria- Județul TELEORMAN 

 

 
Cu toții avem nevoie de păduri sănătoase, pentru un motiv extrem de important și anume faptul 

că, pentru o calitate bună a vieții , depindem de ele pentru aerul pe care îl respirăm. După oceane, pădurile 

stochează cea mai mare parte a dioxidului carbon, absorb gaze cu efect de seră nocive, care produc 

schimbări climatice. 

În pădurile de rășinoase, se adaugă și îmbogățirea aerului în ozon, provocată de rășina arborilor. 

Aerul din aceste păduri este cel mai potrivit și cel mai bun în cazul bolilor urmate de o perioadă de lungă 

convalescență (Radulescu, 1956). Frunzișul des al pădurii acționează ca un ecran protector și atenuează 

zgomotul (reduce poluarea fonică), asigurând un echilibru al organismului uman cu mediul înconjurător. 

Pădurea asigură hrana atât a omului cât și a animalelor, dar și adăpost. 

Este evident faptul că, după revoluție, România pierde anual 350 ha din cauza incendiilor, la care 

se adaugă alte mii de hectare defrișate legal și ilegal. 

Având în vedere importanța protejării pădurii, în octombrie 2021, am organizat întâlnirea de 

lucru, care a avut următoarele obiective: 

• stabilirea titlului proiectului; 

• identificarea locului unde vor fi desfășurate activitățile; 

• stabilirea activităților și a sarcinilor de lucru; 

Implicarea copiilor în proiect s-a realizat încă din prima etapă, în care s-au stabilit titlul 

proiectului şi locurile de desfăşurare. 
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Cu ocazia primei întâlniri, am hotărât ca o parte din activitățile proiectului să se desfășoare în 

sala de clasă, o parte în Pădurea Vedea, situată în partea estică a orașului Alexandria, iar celelalte 

activități în Parcul Central din Alexandria. 

Titlul a fost ales după mai multe dezbateri, în urma cărora li s-a cerut copiilor să vină cu idei, 

concluzia fiind ,,Ocrotiți pădurea!”. 

În derularea proiectului, au fost implicați toți cei 23 de elevi din clasa pregătitoare, iar aceștia au 

propus numeroase activități. Astfel, am întocmit un grafic. 

 
 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activitații Obiective Perioada 

1 Întâlnire de lucru Stabilirea titlului proiectului 

Identificarea locului unde vor fi desfășurate 

activitățile 

Stabilirea activităților și a sarcinilor de lucru 

Oct. 2021 

2 ,,Ariciul din ...pădure” Activitate de cunoaștere a frunzelor copacilor- 

realizarea unui arici prin lipirea frunzelor pe 

contur, pe fișă A4. 

Nov. 2021 

3 Să cunoaștem animalele 

din pădure! 

Prezentarea unui PPT cu animalele din pădurile 

românești si purtarea discuțiilor privind 

ocrotirea acestora. 

Feb. 

2022 

4 ,,A fost odată în pădure...”- 

joc didactic 

Dezvoltarea limbajului, a imaginației, a 

creativității 

Mar.2022 

5 Pădurea în anotimpul 

primăvara. Vânătoare de 

mici viețuitoare 

Realizarea de desene, colaje și obiecte 

decorative tematice. Identificarea viețuitoarelor 

și cunoașterea transformărilor din pădure. 

Apr.-Mai 

2022 

 

Ariciul din ...pădure, activitate care a vizat următoarele obiective: 

• să cunoască unele frunze ale unor copaci; 

• ssă recunoască arborele după frunză; 

• să afle importanța copacilor pe Pământ; 
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• să identifice materialele si ustensilele folosite; 

• să enumere etapele de lucru, dupa realizarea demonstrației; 

• să lipească corespunzator frunzele uscate adunate, astfel încât să acopere complet corpul 

ariciului; 

• să-şi  dezvolte  simţul  şi  abilităţile  practice,  gustul  estetic  şi  dragostea pentru mediul 

înconjurător. 

Astfel, am realizat prima activitate din proiectul nostru. 

 
 

Să cunoaștem animalele din pădure! –le-am prezentat copiilor un material PPT, din care au 

aflat că una dintre principalele funcții ale animalelor într-un mediu natural este de a participa la circulația 

substanțelor, fără de care nu ar putea supraviețui orice organism de pe Pământ, iar sarcina omenirii este 

de a păstra toate speciile și echilibrul natural. La finalul activității, copiii au realizat desene cu tema 

lecției. 

 
,,A fost odată în pădure...”-joc didactic 

Am plecat de la faptul că în majoritatea basmelor se vorbește despre pădure și am enumerat câteva 

în acest sens. Astfel, am început o poveste și fiecare elev a continuat cu varianta proprie. 

 
Pădurea în anotimpul primăvara. Vânătoare de mici viețuitoare 

Etapa de lucru în pădure a cuprins activităţi ecologice, ştiinţifice şi de petrecere a timpului liber în 

Pădurea Vedea și pe malul drept al râului Vedea, sub formă de joc (relaxare activă). Având în vedere că 

proiectul vizează studiul pădurii, am considerat oportună deplasarea individuală în pădure, cu scopul 

observării transformărilor la începutul primăverii. Obiectivele urmărite au fost: 

• să descopere elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea tuturor 

organelor de simţ; 

• să analizeze, cu ajutorul simţurilor, elementele din mediul creat; 

• să descrie caracteristici ale elementelor din mediul înconjurător; 

• să precizeze importanța protejării mediului. 
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Etapa de evaluare s-a desfăşurat la iarbă verde și a avut în vedere următoarele aspecte: 

- aprecierea manierei în care elevii s-au implicat în desfăşurarea activităţilor propuse prin premierea 

acestora cu diplome; 

- organizarea unor expoziţii cu materialele realizate în cadrul proiectului; 

- realizarea unui album fotografic cu imagini ale activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
„Din păcate, este mult mai ușor să creezi un deșert decât o pădure.” 

(James Lovelock) 
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REDUCEREA CONSUMULUI ENERGETIC-ECONOMIA CIRCULARĂ PE 

ÎNȚELESUL TUTUROR 

 

 
Prof. înv. preşcolar, CĂLUGĂRU Bernandeta 

Școala Gimnazială Pârcovaci, oraş Hârlău 

Județul IAȘI 

 
 

Reducerea consumului de energie electrică nu mai este o temă de gândire. Este o măsură pe care trebuie 

să o implementezi imediat. 

Primul pas pentru reducerea consumului de energie electric-Auditul energetic 

Un audit energetic implică o examinare atentă a fluxurilor din companie pentru a identifica ce schimbări 

s-ar putea face pentru reducerea consumului de energie electrică. Îl poți face împreună cu o companie 

specializată sau în house, similar cu un audit al propriei case. În acest caz, poți analiza următoarele: 

● iluminatul, 

● motoarele electrice, 

● electronicele și echipamentele IT&C, 

● sistemele de încălzire, 

● sistemele de răcire, 

● încălzirea apei, 

● izolația clădirii, 

● pierderi /surse suplimentare de căldură, 

● obiceiuri ale angajaților. 

 
ECONOMIA CIRCULARĂ 

 
În primul rând, achiziționarea unui produs de economie circulară înseamnă că a fost gândit să te țină 

mai mult, astfel te va costa mai puțin pe termen lung. 

Materialele utilizate sunt sigure, cunoscându-se toate ingredientele care intră în fluxul de 

 
producție. Fie că este vorba de materiale reciclate (upcycled) sau noi, produsele sunt gândite să se 

întoarcă înapoi la sursa (mediu natural sau fabrică). 
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Producătorul a fost atent ca în ciclurile de producție să protejeze apa, să folosească cât mai multă 

energie regenerabilă şi să reducă amprenta totală de carbon a produsului până la consumator și înapoi. 

Angajații lucrează în conditii optime. 

 
ECONOMIA CIRCULARĂ 

Sistemul economic actual este unul LINIAR, bazat pe extragerea resurselor fară limite, producție și 

risipirea unor cantități impresionante de materiale și energie pe tot parcursul fluxului de producție. Din 

păcate, si-a atins limitele: An de an, în UE se utilizează aproape 15 tone de materiale /persoana, fiecare 

cetățean al UE generând, în medie, peste 4,5 tone de deșeuri pe an, dintre care aproape o jumătate se 

aruncă la gropile de gunoi, iar în Romania mai puțin de 5%. 

Economia circulară a devenit o alternativă viabilă ce este explorată astăzi de companii 

PRINCIPII DE BAZĂ ALE ACESTEIA: 

Deșeul este materie primă. 

Într-o economie circulară se creează mai multe mecanisme care au ca scop reducerea pe cât posibil a 

resurselor finite. Consumul într-o economie circulară se realizează astfel: 

Ciclu tehnic – componentele sunt desfăcute/dezasamblate şi folosite în alte scopuri. 

Componentele tehnice create de om sunt proiectate astfel încât sa fie refolosite, recuperând astfel 

cea mai mare parte din efortul de muncă al angajaților și consumul de energie. 

Ciclu biologic – Componentele nu sunt toxice și se pot descompune în mod natural. 

Reciclarea ca proces, are rolul doar de a furniza materie primă, ceea ce-l face mai ineficient 

decât reutilizarea sau recondiționarea. 

ENERGIA TREBUIE SĂ VINĂ DIN SURSE REGENERABILE 

Atunci când este necesară o resursă, sistemul circular alege acele tehnologii si procese regenerabile si 

cu performanțe ridicate, acordându-se prioritate căutării unei alternative virtuale pentru îndeplinirea unei 

nevoi. 

Agricultura funcționează astăzi predominant pe energie solară, dar cantități importante de combustibili 

fosili sunt utilizați în producția fertilizatorilor, utilajelor, procesării si pe lanțul de distribuție. Un sistem 

circular aplicat industriei ar reduce nevoia de combustibili fosili prin capturarea de energie prin 

descompunere din produse secundare și îngrășământ natural. 

Bibliografie: 

-https://www.magnetic-it.com/reducere-consum-energie-electrica/ 

- https://www.asro.ro/economia-circulara-deseul-ca-materie-prima-un-nou-comitet-tehnic-iso/ 
 

http://www.magnetic-it.com/reducere-consum-energie-electrica/
http://www.magnetic-it.com/reducere-consum-energie-electrica/
https://www.asro.ro/economia-circulara-deseul-ca-materie-prima-un-nou-comitet-tehnic-iso/
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17 citate despre ce cred oameni importanți ai lumii despre deteriorarea relației omului cu  

mediul pe care îl ocupă 

• „Nu trece o zi fără să lași o urmă în mediul ce te înconjoară. Iar faptele tale fac diferența. Motiv pentru 

care trebuie să iei o decizie: ce fel de diferență produce fapta ta?” Jane Goodall 

• „În urmă cu 25 de ani oamenii aveau o scuză pentru că nu știau și nu făceau multe legat de schimbarea 

climatică. Astăzi, aceste scuze nu mai stau în picioare” Desmond Tutu 

• „Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc de pe margine, fără să facă nimic” 

Albert Einstein 

• „Dacă îți zici că mediul este mai puțin important decât economia, încearcă să-ți ții respirația în timp ce 

numeri banii!” Guy McPherson 

• „Mă întreabă lumea dacă eu cred în încălzirea globală. Acum răspund tot cu o întrebare: Crezi în 

gravitație?” Neil de Grasse Tyson 

• „Suntem prima generație care simte înțepătura schimbărilor climatice și suntem și ultima care poate 

schimba ceva în acest sens.” Jay Inslee 

• „O națiune care-și distruge solurile, se distruge pe sine. Pădurile sunt plămânii terenurilor noastre, care 

curăță aerul și dă forță oamenilor” Franklin D. Roosevelt 

• „Noi nu moștenim pământul de la înaintași, ci îl luăm cu împrumut de la copiii noștri” Proverb american 

• „Nu putem să dăm foc căilor către viitor. Nu putem să pretindem că pericolul nu există sau să-l ignorăm 

pentru că afectează pe altcineva” Ban Ki-moon 

• „Trebuie să înfruntăm realitatea inexorabilă: provocările sustenabilității copleșesc adecvarea reacțiilor 

noastre. Cu câteva excepții lăudabile, răspunsurile pe care le oferim sunt prea puține, prea mici, prea 

întârziate.” Kofi A. Annan 

• „Mediul înconjurător este acolo unde ne întâlnim toți; unde toți ne găsim un interes; e ceva și împărțim 

toți” Lady Bird Johnson 

• „Chiar dacă nu ai vreodată ocazia să vezi sau să atingi oceanul, el te atinge cu fiecare gură de aer, fiecare 

picătură de apă pe care o bei sau fiecare înghițitură de mâncare. Fiecare dintre noi, oriunde s-ar afla este 

indisolubil legat și dependent de existența mărilor.” Sylvia Earle 

• „Tot ce a în jur împarte aceeași respirație: sălbăticiunile, copacii, oamenii. Iar aerul își împarte esența și 

spiritul cu tot ce e viață” Chief Seattle 

• „Trăim pe această planetă de parcă am mai avea una pe care să migrăm” Terri Swearingen 

• „Această dezbatere nu este despre partizanat, ci despre umanitate. Apa curată și aerul pur, un mediu în care 

să putem trăi țin de drepturile fundamentale ale omului. Iar rezolvarea acestei crize nu este o miză politică, 

ci o obligație morală.” Leonardo DiCaprio 

• „Pământul este un loc frumos pentru care merită să lupți” Ernest Hemingway 

• „În timp ce problema poate părea uneori copleșitoare, schimbarea e la noi – putem trece de la a vorbi despre 

schimbările climatice la acționa.” Ted Turner 

(https://www.ecoprovocarea.ro/stiri_program/17-citate-puternice-despre-schimbarile-climatice
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Fotografia nr. 1- 22 octombrie 2022- Palas Mall- Trofee pentru cei mai creativi participanți la Proiectul IA ȘI green bag, creează și responsabilizează  

                            pentru eco-ul naturii!  

Fotografia 2- Palatul Copiilor Iași, 2022 


