
 

                             

 

 
                                                                                     

 
 
 
 

 

       PLANUL Cladire Inteligenta Energetic 

        Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                           Sa NU mai stam ca Filozofii-la Actiuni-pentru al Nostru Viitor ! 

Campania 
internaŃionala- 
Earth Hour-
2008"Ora 
Pământului"  

Timp de o oră -luminile, calculatoarele şi toate aparaturile casnice  au fost oprite pentru a proteja 
Pământul . Încălzirea globală: a crescut temperatura medie a aerului în apropierea suprafeŃei Pământului 
a crescut cu 0,74 - 0,18 °C;efecte-nivel oceane, topire gheŃari, extreme climatice,sănătatea 
populaŃiei.Parteneri:World Wild Foundation (WWF) -www.earthhour.org/take-action 

1.Romania-Iluminat public deconectat in:Baia Mare ;Sighetu MarmaŃiei . 

2.Actiuni mondiale:Sidney-reducerea la minim, timp de o oră, a consumului(2007-cu 10,3%) -2 mil. de 
locuitori; Atlanta, San Francisco, Bangkok, Ottawa, Vancouver, Montreal, Dublin, Sydney, Perth, 
Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Copenhaga, Aarhus, Manila, Chicago, Tel Aviv, Toronto(2008). 

 

PLANUL Young 1.Informare-tinta: 



Energy educativ 
internaŃional 
promovat de 
ENEL-
www.enel.it/you
ngenergy 

- a promova cunoştinŃele despre folosirea responsabilă a energiei; 
- a facilita întâlnirea între tineri, protagoniştii viitorului lumii; 
- a valorifica realitatea energetică a fiecărei Ńări; 
- a descoperi asemănări surprinzătoare şi diferenŃe interesante între diferite culturi; 
- a premia în mod special colaborarea internaŃională. 
2.Cu ajutorul kit-ului didactic-implicare pentru crearea unui viitor de progres cu respect faŃă de 
mediul înconjurător: 
-ghidul pentru profesor-prezentarea iniŃiativei, un exemplu de “lecŃie” despre sistemul energetic; 
-fişele pentru clasă-aprofundări, exerciŃii, precum şi prezentarea vieŃii şi a descoperirilor unor oameni de 
ştiinŃă de seamă, care îi vor îndruma pe elevi în realizarea unor experimente simple; 
-un poster joc- principalele termene ale proiectului care trebuie reŃinute, şi un joc distractiv;  
-un poster Young Energy-arată valorile internaŃionale ale proiectului precum şi traseul energiei; un pliant 
pentru concurs- prezentarea regulamentului şi unele sugestii de participare. Alături de tehnicieni experŃi, 
clasele vor putea descoperi energia electrică în direct, în locurile unde este produsă şi distribuită.... 
Model:Bune practici - http://www.agathepower.eu/; Competitia «Holcim Awards « -Fundatia ; 
Kidscorner.org ;Educatie pentru Energie Durabila si Demonstratia Centrului-Earth Friends. 
Premii 2007 : 

Liceu-
Resita 

AnimaŃie fanta energetică-Dorim să comunicăm respectul pentru mediul 
înconjurător într-un mod distractiv. Cum? Cu un scurt film de animaŃie 
interpretat de nişte marionete.  

Scoala -
Tulcea 

Delta Dunării Am descoperit sursele de energiei din Ńara noastră... cum?proiectul 
nostru este îmbogăŃit cu un film, nişte fotografii şi cercetari conduse despre 
energia hidroelectrică şi eoliană. 

Scoala- 
Timisoara 

O călătorie multidisciplinară prin energie Cum am studiat tema energiei? Cu un 
parcurs complet care cuprinde desen, jocuri distractive, scheme, collage şi 
cercetări asupra acestui bun preŃios pe care trebuie ocrotit.  

Colegiu-
Timisoara 

Cum putem contribui la economisirea energetică şi la respectarea mediului 
înconjurător? Printr-un proiect colectiv şi original care ne-a făcut protagoniştii 
repunerii în funcŃie a unei mori.  

Scoala 
Bucuresti 

Calendar energetic-Cum ne putem aminti în fiecare zi de importanŃa energiei? Prin 
realizarea unui calendar energetic care aminteşte în fiecare lună de o situaŃie de 
economisire energetică.  

Liceu 
Arta-Arad 

ForŃa apei Cum îi putem sensibiliza pe ceilalŃi elevi asupra temei energetice? Cu 
un film despre sursele energetice, ca să dovedim beneficiile lor precum şi forŃa 
lor de distrugere dacă sunt folosite în manieră greşită.  

2008 250 de scoli si licee din Bucuresti, Banat si Dobrogea vor participa. 
Calarasi Va propun:imagini panouri solare;PLAN de Actiune pentru promovarea unei 

Localitati Sanatoasa Climatic si Eficienta Energetic; PLANUL de Actiune pentru 
Eficienta Energetica si fara Emisii in Sectorul Cladiri- Cum putem reduce 
costurile in ce priveste consumul de energie?Ghid practic al PLAN-ului pentru 



Locuinta sau Clasa!;Actiuni pentru o Saptamana Verde in fiecare Cladire Publica ; 
Actiuni pentru o Saptamana Verde in fiecare Cladire Publica.  

Programul 
şcolar „Energia 
este viitorul 
nostru“ -
www.futurenerg
ia.org 

  
 

 

 

1.Proiectul şcolar „Energia este viitorul nostru“ poate fi integrat în programele şcolare pentru- 

Utilizarea eficientă a energiei: impactul design-ului şi al trierii materialelor asupra consumului de energie ; 

Protejarea climei: cum pot activităŃile noastre zilnice să contribuie la reducerea emanaŃiilor de gaze 
datorate efectului de seră ; 

EficienŃa resurselor: cum poate fiecare dintre noi să se implice în economisirea resurselor naturale 

2.ActivităŃi şi concursuri şcolare-elevi de 7-20 de ani din EU-27: 

1. Portretul eroului FuturEnergia- 7-14 ani- imagineze,deseneze şi descrie trăsăturile principale ale 
eroului FuturEnergia (stilul de viaŃă, obiceiurile lui etc.), reprezentând un personaj de benzi desenate. 

2. Aventurile eroului FuturEnergia-7-14 ani-1) să scrie un text narativ pornind de la subiectul 
ales, sau 2) să realizeze o bandă desenată (alcătuită din maximum zece cadre) şi să o încarce sub formă 
de imagine digitală pe site-ul proiectului. 

3. Vrei să fii erou?-14-20 de ani-lucrare digitală care să prezinte un mod alternativ de viaŃă (schimbarea 
obiceiurilor, a comportamentului etc.), realizată sub formă de 1) video clip sau 2) prezentare multimedia 
(alcătuită dintr-un set de fotografii şi/sau desene). Lucrarea (în limba engleză, franceză sau 
germană) poate să conŃină un element experimental care să prezinte concluziile elevilor.  

4. Sesiuni de chat-- între specialişti şi grupuri de elevi provenind din şcoli 

Coordonator: European Schoolnet(EUN)- consortiu constituit din 28 de Ministere ale Educatiei din Europa 
care pune la dispozitie portaluri educationale europene utile în predare, învatare si colaborare scolara 
(Petru Dumitru-futurenergia@eun.org) în numele PlasticsEurope(www.plasticseurope.org 
;www.plasticsconverters.eu ;www.euromap.org; hanane.taidi@plasticseurope.org). 

"Inchide! Stinge! 
Recicleaza!"-sa 
folosim apa si 
energia 
moderat ! 

Program care vizeaza reducerea consumului de apa si energie:initiat de Agentia Nationala pentru 
Protectia Mediului in parteneriat cu Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea 
Programelor si Strategiilor din Romania;angajati societati  si functionari. Campania de 3 luni, intre 15 
mai-15 august 2008 ;cu premiere. www.anpm.ro. 

Consiliul Român- 
Clădiri Verzi 

ONG:va acorda certificate verzi pentru respectarea standardelor ecologice în construcŃii verzi; 
va susŃine promovarea legilor pentru clădirile verzi. 

Caravana 
„ComunicaŃiile 

IniŃiată de Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei InformaŃiei şi Ministerul SănătăŃii Publice- 
expunerea populaŃiei la emisiile antenelor de telefonie mobilă(GSM) cu măsurători de câmp 
electromagnetic efectuate de Autoritatea NaŃională pentru Reglementare în ComunicaŃii şi 



mobile şi 
sănătatea” 

Tehnologia InformaŃiei/ Institutul de Sănătate Publică-conform  Ordin nr. 1193/2006 pentru 
aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaŃiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz 
la 300 GHz(statice,de frecvenŃă foarte joasă şi de radiofrecvenŃă, inclusiv microundele) si unde 
electromagnetice(unde radio): 
1.mai periculos-amplasarea antenelor în afara ariilor urbane conduce la creşterea valorii emisiilor; 
telefonul mobil emite cu putere mai mare, pentru a se putea conecta la antenă.  
2. câmpul electromagnetic(emis si de orice aparat electrocasnic,) este radiatie 
neionizanta(inclusiv-luminoasa sau infrarosie)-la maxim 6 metrii,nivelul campului emis 
orizontal este sub cel normat(diminuat puternic si de peretii cladirii)-incalzeste corpul uman(si 
se interfereaza cu functionarea dispozitivelor medicale) ;doar,radiatia ionizanta(cosmica sau 
nucleara)-ne modifica celular;www.emf.ro. 

„Ziua risipei de 
energie” 

Grupul conservator Grassfire -Actiunea "Carbon Belch Day"  se desfasoara sub indemnul "Pe 12 
iunie, fa-ti datoria pentru a salva planeta de Al Gore":Nu e adevarat consumul si emiterea de 
CO2! 

 
10 sfaturi pentru a 
vă ajuta să 
conduceŃi mai 
eficient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 sfaturi pentru a vă ajuta să conduceŃi mai eficient-AsociaŃia Europeană a Companiilor Petroliere şi 
Comisia Europeană- www.savemorethanfuel.eu/www.europia.com/ . 
http://uk.youtube.com/eutube:  

1. MenŃineŃi-vă vehiculul în stare bună de funcŃionare şi verificaŃi periodic nivelul de ulei. 
Maşinile bine întreŃinute funcŃionează mai eficient şi ajută la reducerea emisiilor de CO2.( Programul 
"Green Wheels"-in testare: nivelul de CO2 va fi monitorizat si afisat pe site ,prin satelit.) 

2. VerificaŃi lunar presiunea anvelopelor. Anvelopele insuficient umflate pot creşte consumul cu până 
la 4%* 

3. ÎndepărtaŃi greutăŃile inutile din portbagaj sau de pe locurile din spate. Cu cât maşina este mai 
grea, cu atât mai mult trebuie să tureze motorul, consumând mai mult carburant. 

4. ÎnchideŃi geamurile, în special la viteză mare şi demontaŃi portbagajele exterioare goale. 
Acest lucru reduce rezistenŃa la vânt şi poate micşora consumul de carburant şi emisiile de CO2 cu până la 
10%**. 
5. FolosiŃi aerul condiŃionat numai dacă este necesar. Utilizarea inutilă sporeşte consumul de 
carburant şi emisiile de CO2 cu până la 5%**. 
6. ÎncepeŃi să conduceŃi imediat după ce porniŃi motorul, şi opriŃi-l când staŃionaŃi mai mult de 
un minut. Motoarele moderne sunt concepute pentru a porni imediat, reducând astfel consumul de 
carburant. 
7. ConduceŃi cu viteză rezonabilă şi mai presus de orice, conduceŃi lin. De fiecare dată când 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acceleraŃi sau frânaŃi brusc, motorul foloseşte mai mult carburant sŃi produce mai mult CO2. 
8. Când acceleraŃi, schimbaŃi treptele de viteză cât de repede posibil. Treptele mai mari de viteză 
sunt mai economice în ceea ce priveşte consumul de carburant**. 
9. ÎncercaŃi să anticipaŃi fluxul de trafic. FiŃi atenŃi la circulaŃie de la o distanŃă cât mai mare, pentru 
a evita frânarea inutilă şi pentru a porni în funcŃie de fluxul traficului. 
10. LuaŃi în considerare utilizarea maşinii împreună cu colegii în drum spre serviciu. VeŃi 
contribui la reducerea aglomeraŃiei traficului şi a consumului de carburant. 

 

Alte propuneri : 

1.Studiu Romania- economii de combustibil de 15%-20%-Source:ziarul Adevarul 

Aplicatii 1.motorul nu se opreste  la stationare sub un minut.  

2.fara franare  sau accelerare masiva- cu siguranŃă in trafic;viteza constanta optimă  
de 80-90 km/h. RezistenŃa aerului este egală cu pătratul vitezei, iar energia 
consumată pentru a învinge rezistenŃa aerului este egală cu cubul vitezei.  

3.mers cu maneta scoasa sau viteza mica -spre  semafor sau coborat in pante. 

4.aerisit  si racit,apoi pornit climatizarea- care  consuma 15% si necesar peste 60 
km/h(deschidere geamuri creşte coeficientul aerodinamic ).  

5.presiune normala la cauciucuri. 

6.incalzire motor in 15-30 sec. si apoi  demarat usor. 
Combustibil 1.Motorizare diesel cu motorina-mai scumpa ;revizii la 10 mii km ;cost mai mare la 

achizitie sau revizii ;recomandat la trafic de peste 30-40 mii km. 

2.Motorizare cu benzină-revizia tehnică după 15 mii km. 
 2.Fundatia FIA-www.thinkbeforeyoudrive.com”: 



 

 

-tetiera de la scaun-cat mai aproape de cap si partea superioara cel putin la nivelul ochilor; 

-verificat lunar presiunea pneuri;la uzura de 1,6 mm in santurile principale indica inlocuirea. 

Simplificati-va 
Viata ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul Carrefour Energie EcoPlanet Belgia-primul furnizor european din supermarket-uri de 
electricitate catre consumatori  din 100% RES-cu pret garantat 1-3 ani,conform alegerii, si cu economie 
de 1 t CO2/an –in parteneriat cu producatorii de Energie Verde-www.carrefour.eu/energie: 

Energie eoliana 62.96% 
Biomasa sau biogaz 35.58% 
Cogenerare 35.58% 
Energie hidro 0.07% 

 



Ziua Europeană a 
Soarelui 

 Societatea InternaŃionala pentru Energia Solară organizeaza manifestări şi acŃiuni  pentru a 
demonstra avantajele energeticii solare- cu 35.000 de membrii din peste o sută de Ńări :ex-program 
“Şcolile solare – un viitor strălucit” : 

1.SecŃia Europeană-Ziua Soarelui- coordonată de FederaŃia Europeană pentru Industria Termică 
Solară (ESTIF) si AsociaŃia Europeană pentru Industria Fotovoltaică (EPIA):din 2002-Austria ;ElveŃia şi 
Germania; 16-17 mai 2008– Belgia, FranŃa, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania şi łările de Jos 
(Netherlands)-www.ises.org 

2. Ziua Europeană a Soarelui la GalaŃi-22 iunie organizata de de “Prietenii Pământului” şi “Grupul 
Român de Lucru Energie” cu expoziŃia: “Valorificarea energiilor regenerabile-solară şi eoliană » si 

demonstraŃii practice ale funcŃionării energiei solare-www.ngo.ro  

 

 

 

E timpul să 
trecem pe verde! 

 

„Planeta Pământ este unică, să o preŃuim!”-Bruxelles ediŃia 2008 
a Săptămânii verzi-3-6 iunie :Resursele naturale, gestionarea deşeurilor, producŃia şi 
consumul- 

� Cum pot întreprinderile europene să folosească resursele naturale în mod durabil şi să 
rămână, în acelaşi timp, competitive?  

� Proiectele majore de construcŃii, de tipul celor prevăzute pentru Jocurile olimpice din 
Londra (2012), pot fi cu adevărat compatibile cu cerinŃele în materie de protecŃie a mediului?  

� Cum putem fi consumatori responsabili?  

� Care este cel mai bun mod de a recicla?  



� Cum va gestiona Europa cantităŃile din ce în ce mai mari de deşeuri?  

� Ce putem face pentru ca sectorul de transporturi să polueze mai puŃin?  

"Schimbarea 
climei sta in 
puterea ta" 

Campania Comisiei Europene- resursele naturale trebuiesc protejate:economii si fara poluare  la 
trafic intens in mediul urban- lant de biciclete, in Bulgaria, Cehia, Polonia, Ungaria si 
Romania(in Bucuresti-75% din poluare este  din trafic) 

Harta Verde a 
Bucureştiului 

Proiectul mondial Harta Verde-Green Map:evidentiere resurse naturale locale si încurajează 
dezvoltarea durabilă la nivel local, regional şi global. 

Harta Verde Bucureşti-instrument de educaŃie, planificare şi consultanŃă pentru comunitate : inventar 
(spaŃii verzi, obiective culturale, centre sociale, instituŃii, clădiri, afaceri, organizaŃii, informaŃii şi resurse 
ale mediului înconjurător din zona urbană; dinamica mediului urban care poate fi cu uşurinŃă observată pe 
hartă; să perceapă oraşul ca un organism viu; promovează practici şi atitudini durabile. 
www.hartaverde-bucuresti.ro 

"Capitala verde 
europeana a 
anului"- un oras 
european cu peste 
200.000 de 
locuitori-din 2010 

Actiune in UE+Aria Economica Europeana (EEA) - Norvegia, Islanda si Lichtenstein - cu solutii 
novatoare, ingenioase si eficiente care sa asigure o reala protectie a mediului inconjurator si sa 
imbunatateasca, astfel, calitatea vietii cetatenilor comunitari:Europa este preponderent urbana – 4 
din 5 cetateni ai Uniunii Europene locuiesc la oras.  
  

 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm 



Săptămâna 
europeană a 
Mobilitatii verde-
„Ziua fără maşini”  

Sute de oraşe interzic accesul automobilelor pe arterele principale-si cu transport ecologic cu 
bicicleta sau pe jos-in UE:la creşterea preŃurilor la combustibili şi schimbările climatice; gazele de 
eşapament fiind la originea a numeroase boli; nesiguranŃa stradală pentru copii, fara îmbunătăŃirea 
accesului în zonele urbane!  

 http://ec.europa.eu/ 

Forum 
cetăZenesc 
pentru energie 

Lansat de Comisia Europeană pentru punerea în aplicare Zi asigurarea respectării drepturilor 
consumatorilor pe piaZa energetică: propunerea de soluRii practice  de la organizaRiile naRionale 
pentru consumatori, industria, instituRiile naRionale de reglementare Ri autorităRile 
guvernamentale.Subiecte- prin alegeri inteligente,economii de 1 000 de euro/an -40% din 
energie utilizata  în clădiri – inclusiv în locuinZe Zi la locurile noastre de muncă : 

• Facturarea de gaz sau electricitate: să fie simpla, precisa Ri să permită comparaRii între 
furnizori;  

• EficienZa energetică: etichetele aparatelor de uz casnic consumatoare de energie trebuie să fie 
simple Ri clare;  

• Trecerea de la un furnizor de energie la altul: să se facă uRor, să fie rapidă Ri gratuită; 
informaRiile trebuie să fie clare Ri accesibile;  

• Măsurarea inteligentă a consumului: noile tehnologii pot contribui la îmbunătăRirea acurateRei 
facturilor, precum Ri la înRelegerea mai uRoară a sumelor de plată Ri oferă societăRilor 
capacitatea de a le oferi consumatorilor recomandări mai bune, în funcRie de profilul lor de 
consum.  

• Protejarea consumatorilor vulnerabili: cum să se evite întreruperile de energie pentru 
persoanele care folosesc stimulatoare cardiace Ri respiratorii sau fac dializă? Cum să se acRioneze 
în cazul persoanelor care au dificultăRi financiare Ri nu îRi pot plăti facturile de energie? 
AutorităRile naRionale, organizaRiile de consumatori Ri industria trebuie să găsească soluRii 
pentru această problemă.http://www.agathepower.eu/site_ro.html 



Poluarea 
luminoasă de la 
iluminatul public 

 

 

 

 

 

 

Poluarea luminoasă de la :”lumina artificială îndreptată acolo unde nu este nevoie de ea şi unde nu 
este dorită;de la becurile de pe stradă care bat în geamurile blocurilor, reclamele luminoase care ne 
deranjează somnul, parcările hypermarketurilor care rămân iluminate pe toată durata nopŃii, clădirile de 
birouri ale căror becuri stau aprinse noaptea, becurile excesive ale benzinăriilor sau becurile din curtea 
vecinului a căror lumină ajunge şi pe proprietatea noastră”- http://www.poluareluminoasa.ro.Reactii: 

Supra-

iluminare 

30-60% din energia consumată pentru iluminare este inutilă din:lipsa 

management-stingere controlata si automata;alegere neadecvata de becuri si directionare 

gresita. Provoaca:pericol trafic rutier; oboseală oculară sau psihică.  
Lumina 
excesivă 

Insomnii cronice, scăderea acuităŃii vizuale, hipertensiune, migrene şi cancer 

Iluminat 
nuptial -
stradal si 
public 

1.Supra dimensionat si dezorientat in vizualizare poate produce ceaŃa portocalie- 
prezentă deasupra localitatii:dezorientează insecte, păsări, animale- si înflorire plante; 
migrene repetate, oboseală, stres ,produce tulburări de somn -blochează secreŃia de 
melatonină  cu posibil cancer la  sani.  

2. Necesar:lumini  perpendicular pe sol(inclusiv,fara dispersie,prin bratul purtator 

asupra stalp de beton-cu cu abajur cut off - plat în partea de unde iese lumina şi nu 

bombat –economii de 30% in energie) –pentru pieton si trafic rutier;restricŃionarea 

reclamelor luminoase sau iluminarea lor prin spoturi îndreptate strict spre panouri;sa nu 

deranjeze vecinii;nepotrivite sunt felinarele stil glob care, deşi estetice, pierd 50%-70% 

din lumină. 
Actiuni AsociaŃia InternaŃională „Dark - Sky“ in SUA consiliaza Autoritatile:protectie cer 

de efectele luminii artificiale-se pierd 2 mil. barili petrol/zi; cu consum inutil de 30% şi 

60% din energia consumată . 
 
 
 



 Source:www.evz.ro 
 Regiunea Bucureşti - Ploieşti - Braşov  cel mai puternic iluminată artificial (indicată cu roşu şi 
galben), fiind urmată de Suceava şi de litoral. 

 

De ce???- Efecte: 
 

Romania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2007-Productia de energie electrica(Sursa-eticheta ENEL): 
Sursa primara de energie Procent-% 
Carbune 41,69 
Nuclerar 13,10 
Pacura 1,11 
Gaze naturale 17,42 
Alte surse conventionale 0,89 
Regenerabile 
-Hidroelectrica 
-Alte regenerabile-Eolian-Biomasa-Solar 

25,80 
25,80 
0 

Emisia de CO2 565,7 G/KwH 
2. "PreŃurile carburanŃilor comercializaŃi pe piaŃa internă sunt ridicate, comparabile cu cele din 
alte state europene iar, pe fondul unui baril cotat la circa 135 de dolari, companiile petroliere locale 



înregistrează profituri uriaşe faŃă de perioada similară a anului trecut"- comunicatul MEF. 

3. Eurostat -preŃuri plătite de consumatorii casnici pentru energia electrică:România- locul 20- - 
0,0855 euro/kWh, fara taxe ;Italia-locul 1- 0,1658 euro/KWh ; Luxembourg-2-0,1509 euro/KWh ;Irlanda-
3- 0,1465 euro/KWh. 

Uniunea 
Europeana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Efectele cresterii preturilor combustibililor la nivel mondial- „petrol cu 250 dolari/baril? ,dar si 
importate hidrocarburile!” 

-Presedintele Comisiei- „se reduce substantial puterea de cumparare a tuturor cetatenilor UE, avand cel 
mai puternic impact asupra familiilor cu cele mai scazute venituri din Europa; cheltuielile unei gospodarii 
din -energie de 10% si alimente cu 20%” ; UE importă  40% din necesarul său de petrol din Ńările 
OPEC; 

-Strategia de raspuns -mai eficienta in folosirea energiei si mai putin dependenta de combustibilii fosili-
Masuri: 

Dec. 2008 1.Obligatorii din punct de vedere juridic pentru a atinge obiectivele propuse pentru anul 
2020 privind energiile regenerabile, biocombustibilii si reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera ; 

2.Functionarea pietelor petrolului si produselor petroliere si cu propuneri privind 
transparenta stocurilor comerciale de petrol. 

Eficienta 
energetica 

In cadrul intreprinderilor si gospodariilor individuale 

Revizuiri  1.Directiva privind impozitarea energiei si a Directivei privind „Eurovinieta”. 

2.Folosire a stimulentelor fiscale, inclusiv reducerea cotelor TVA. 

3.Relansare energie de provenienta nucleara cu emisii de carbon scazute-cea mai 
ieftina si mai putin vulnerabila la fluctuatiile de pret. 

2.Legislatie privind piaŃa internă de energie electrică-separarea  totală a proprietăŃii între 
companiile producŃie de energie electrică şi cele de transmisie ("full ownership unbundling");AgenŃie de 
cooperare între autorităŃile de reglementare din sectorul energetic şi accesul la reŃea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică. 
  
3.Elaborarea Cartii Europeană a drepturilor consumatorilor de energie. 
  
4.Directiva 2008/50 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa 
introduce tinte noi-pe 11 iunie 2010 cu transpunere in legislatia interna:prag limita in pulberi in suspensie 
de 4 ori mai mic decat cel practicat in prezent(diametrul <10 micrometri cu valori-limita anuale pentru 
protectia sanatatii umane de pana la 20 micrograme/mc.). 



Exemplu actual-in zone din Bucuresti:Mihai Bravu- 56mgr/mc din trafic ;Berceni-52 mgr/mc - din cauza 
activitatii industriale ;inclusiv ,iarna-de la nisip de pe drumuri. 

Mondial 
-pret petrol de 
250 dolari/baril si 
gaze de 
1.000/1000 mc 
??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.Raportul IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)-2007: 

Global Resurse de apă in deficit;Furtuni tropicale puternice;cu boli generate de 
virusurii ;afecŃiuni gastrointestinale şi bolile cardiovasculare- 15 mari pericole care pot 
distruge omenirea!!  

Urban Afectare  resurse de apă, igienizare şi aprovizionare.   
Munte Afectate de retragerea gheŃarilor,reducere strat de zăpadă şi dispariŃia unor specii.  
Continente 1.America Latină: pădurile deven savane până în 2050-terenurile agricole  deven aride. 

2.America de Nord:cu incendii,scăderea debit de apă sau inundaŃii ,tornade.  

3.Africa-în 2020:75-250 milioane cetateni-fara apa;cultura agricola scade cu 50%. 

4.Asia:scade debitul la ape ;inundaŃii şi furtuni. 

5.Australia şi Noua Zeelandă:fara biodiversitate. 

6.Europa de Sud:temperaturi estivale foarte mari, secete, reducere debite apă, potenŃial 
hidroenergetic, incendii şi scăderea areal agricol.  

Evolutie in timp –dispar specii plante şi vertebrate:25% in  2037; 60% în 2080.  

2020 Europa :inundatii si unele zone fara precipitaŃii-fara terenuri agricole. Mondial :suprafaŃa 
terenurilor agricole  redusa cu 50% ;populaŃia-7,6 miliarde. 

2030. Boli digestive- cresc cu 5% în regiunile din lumea a treia.Habitatul urban-creste in populatie 
,fara acoperire energetica.  

2040. Marea Arctică-fara sloiuri de gheaŃă pe timp de vară. 
2050 Dispar gheŃarii mici alpini –reducere volum la cei mati cu 30-70%. PopulaŃia-9,4 miliarde,cu 

reducere terenuri agricole de 20-30 % în Asia 
2070 Productia hidrocentrale scade :Europa cu 6%,zona Mediterana cu 50%. Secete si incendii in 

bazinul Mediteranei, vestul SUA, sudul Africii şi nord-estul Braziliei.  
2080 Mediul urban-20% cu inundaŃi ;1,1-3,2 miliarde fara apa şi peste 600 de milioane in 

foamete ;3,5 miliarde cu febră hemoragică.  
2100. Nivelul CO2 cel mai mare din 650.000 de ani.  

2.Cresteri pana  pana in anul 2050-Agentia Internationala pentru Energie : 

Emisiile GHG 130%-cost in reducere la ½- 45 tril. dolari 



 
 
 
 
 
 

 
 

Cererea de petrol 70% 
Solutie cu reducere cerere 
petrol de 27% 

1.Captare CO2 si format carbonat de sodiu 

2.Constructie de 32 CNE/an si 17 mii Eoliene 

3.Nivel poluare mondiala cu CO2 :   

Agentia Olandeza 
de Evaluare Mediu 

-in 2007:China-24%’SUA-21%;EU-12%;India-8%;Rusia-6%. 
-din producŃia de ciment-crestere de 10%. 

AgenŃia Europeană 
de Mediu 

Statistica privind nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră in EU-
2006 : 

Reduceri -% 
in 1990- 2006 

1.Letonia-56,1, Estonia-55,7, Lituania -53,Bulgaria-
46,2,Romania-36,7 

2.EU-10,8(34,9 mil. tone echivalent CO2.) ;Tinta in 
2008-2012 :8% 

Actiuni Reducere producŃie de acid azotic;substanŃe chimice din 
FranŃa şi Ungaria şi diminuare consum in cladiri de 
combustibili gazoşi şi lichizi  

Util si Necesar Modulul de explorare Phoenix-a recoltat probe de sol de pe Marte-25 mai 
2008-analiza:Solul marŃian este aparent propice existenŃei vieŃii.   

 
 


