
ECONOMIA
APEI ȘI A
ENERGIEI



Ai trăit vreodată o pană de
curent sau de apă care să
dureze câteva ore?

Dacă da, cu siguranță ți-ai
dat seama că apa și
electricitatea sunt unele
dintre cele mai importante
lucruri din lume.



 
Viața noastră depinde de aceste resurse, iar ele

depind de alegerile noastre. Producerea de
energie electrică este un proces cu mare impact

asupra mediului înconjurător, iar apa este o
resursă vitală, dar limitată.

 
Cele două sunt legate – trebuie apă ca să produci
energie și energie ca să asiguri necesarul de apă.

 
 

Hai să vedem împreună cum le putem folosi în
mod responsabil, astfel încât să nu contribuim la

poluare și să protejăm rezervele naturale.
 



Putem folosi doar
1% din toată apa

de pe Planetă
 

 



Planeta este
acoperită cu
apă în
proporție de
71%. Pare că
am avea apă
din belșug,
nu? După aer, apa este cel mai important lucru

din lume, pentru fiecare ființă. Privește
fiecare picătură de apă ca pe o picătură
de aur, pentru că, de fapt, este chiar mai
prețioasă ! Fără aur poți trăi, dar fără apă
NU !

Cea mai mare parte din această cantitate  
este apa sărată a mărilor și oceanelor.
Deci, o tăiem de pe listă.

Jumătate din cantitatea de apă dulce,
care ne trebuie nouă, este stocată în
atmosferă, în sol și în ghețari. Nu putem
conta nici pe ea, altfel zis.



Apa NU este o
resursă

garantată!
 

 



Crezi că suntem
feriți de secetă
pentru că suntem
în Europa, un
continent cu
climă favorabilă
și numeroase
râuri ?



Apa nu se consumă doar când curge de la robinet. Fiecare obiect și serviciu
pe care îl folosești înseamnă o cantitate de apă utilizată la producerea,

transportul sau reciclarea sa.

Hârtia Carnea Plasticul Textilele

Pe ce se consumă apa ?

 

Sunt câteva tipuri de produse care consumă mari cantități de apă (și de
energie). Dacă vrei să contribui la economisirea apei, este bine îți analizezi
atent și obiceiurile de achiziționare și folosire a diferitelor produse și servicii.

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time


Câtă apă se
consumă
pentru ..... 

1 kg ciocolată17.000 l 

1 Kg carne vită 13.000l 

1 pereche de blugi7.960 l

1 telefon mobil 12.050 l 

https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time


Care sunt
principalele
surse de risipă
a apei, în
gospodărie?
 

Dacă avem instalații stricate, care
pierd apă (ex. robinete care picură)

Când folosim WC-ul drept gunoi
pentru a ne debarasa de deșeuri
menajere

Când lăsăm apa să curgă și atunci
când nu spălăm ceva

Când punem în funcțiune mașina de
spălat pe jumătate plină

Când dăm drumul la robinet la
maximum, când, de fapt, ne-ar fi de
ajuns un debit mult mai mic

Când facem băi sau dușuri prea lungi

Când spălăm mașina cu furtunul



Câteva soluții de
economisire a
apei Reglarea temperaturii apei (și la

energie)

Bazin de WC cu evacuare
dublă
Dușuri scurte

Repararea oricăror instalații defecte,
care duc la scurgeri de apă

Oprirea apei când nu o folosim

Spălarea rufelor la program scurt, dacă
nu sunt prea murdare, folosind
capacitatea de umplere cu rufe la maxim

Reglarea presiunii apei

Folosirea produselor de
spălat/cosmetice prietenoase cu
mediul

Colectarea apei de ploaie pentru
udarea plantelor sau a grădinii

Fierberea cantității exacte de care ai
nevoie pentru ceai, cafea, supă etc.



Găsiți, împreună,
cel puțin 3 alte

căi de a
economisi apă !

 



22 martie - Ziua
Internațională a Apei!
Ce înseamnă această zi ? Găsiți informații
și discutați!

Pune-ți în calendar această zi și în fiecare
an amintește-ți dacă și cum ai avut grijă
de apă și mai adoptă un obicei bun ca
gest special de respect.

Comunică și participă la conversațiile
legate de acest subiect pe rețelele
sociale.



Tu și comunitatea

Tu știi ce trebuie să faci atunci când,
în localitatea ta, vezi o țeavă spartă,
sau un aspersor defect care curge
aiurea și inundă totul în jur? Cui
trebuie să te adresezi pentru a rezolva
problema ?

Ce i-ai spune vecinului care lasă
furtunul sau robinetul deschis, fără
să-l folosească ?

Ce obiceiuri bune de economisire a
apei și energiei electrice practici,
acasă ? Ce crezi că ai putea face, mai
mult ?



ENERGIA – O
PROBLEMĂ DE
MEDIU ?



Care e treaba cu energia, de ce o
considerăm o problemă de mediu?

 
Pentru că:

1. folosește mult combustibil fosil
(cărbune) dar și multă apă, cu
precădere pentru răcirea
instalaţiilor din centralele
electrice.

2. generează 80% dintre emisiile
de gaze cu efect de seră, adică
acel fenomen care contribuie la
încălzirea globală



pentru producerea unui kilowatt/oră (cât
pentru 25 de becuri de 40W) se arde o

cantitate de cărbune care elimină în aer 1
kg de dioxid de carbon.

42% din acesta este produs de
termocentrale, care ard cărbune.

aproximativ 9 milioane de tone de CO2 sunt
generate în România pentru a produce

curent electric pentru locuințe. 

în maximum 25 de ani, rezervele de
combustibili fosili se vor epuiza complet,

dacă se menține rata actuală de
exploatare a lor.



ALTERNATIVE
REGENERABILE



Energia apelor 
a râurilor, mărilor și oceanelor. Când auzi cuvântul
„„hidrocentrală”, să știi că asta se întâmplă acolo.

Energia Solară 
Ai văzut astfel de panouri solare, nu? Sau adoptă soluția
Karinei Kobau, povestită aici: https://bit.ly/3lCMtxR
Vestea bună este că acest sistem se poate practica și
acasă, nu doar la nivel industrial.

Energia eoliană  
Cine ghicește ce înseamnă „„eolian” ? Exact, care se bazează
pe… vânt ! sau altfel zis, pe puterea curenților de aer. 

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time
https://www.youtube.com/watch?v=AavQvLJzPoI&list=PLNuj0hmtHV9g3V5AxpJ4P_T0EaEly16rw&index=3
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time


Energia se
poate obține și
din... legume??
 

Ce zici, e adevărat sau fals ?
Adevărat! Începem să vorbim despre
biocarburanți – carburant produs din
materii organice (stuf, trestie de zahăr,
floarea soarelui, grâu, porumb,...). 

De curiozitate, te poți interesa cum
produc energie electrică lămâile sau
cartofii, la profesorii de specialitate.

teoretic, ar fi o sursă regenerabilă dar, dinteoretic, ar fi o sursă regenerabilă dar, dinteoretic, ar fi o sursă regenerabilă dar, din
păcate, nu este folosită într-o modalitatepăcate, nu este folosită într-o modalitatepăcate, nu este folosită într-o modalitate
durabilă, iar exploatarea sa duce ladurabilă, iar exploatarea sa duce ladurabilă, iar exploatarea sa duce la
despăduriri masive.despăduriri masive.despăduriri masive.   

Și totuși nicio sursă, fie ea și regenerabilă, nu va putea face față
consumului iresponsabil.
Pe scurt, este foarte important să folosim cu grijă și energia electrică. 

LEMNUL



La ce folosim
electricitate, acasă ?

La iluminarea casei

La încălzirea apei și locuinței

Funcționarea aparatelor electrice și
electrocasnice

La funcționarea mijloacelor de
comunicare (telefon, cablu, internet)



Cum economisim energie ?
Scoatem din priză aparatele electrice care nu este nevoie să funcționeze peste noapte
sau când plecăm de acasă
Stingem lumina când ieșim dintr-o cameră
Reglăm temperatura din locuință la 20 grade
Izolăm bine spațiile (nu lăsăm ușile deschise)
Setăm temperatura frigiderului în funcție de sezon
Facem economie la apă, mai ales la apa caldă
Folosim aparate cu consum redus de energie
Folosim mijloace de transport care nu funcționează cu combustili fosili (mergem pe
jos, cu bicicleta)

Găsiți, împreună, cel puțin 3 alte căi de a economisi energie ! Care sunt acelea?

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/water-scarcity-one-of-the-greatest-challenges-of-our-time


Energia globală ar
putea proveni dintr-un
singur loc: deșertul!
Dacă am acoperi 2% din
deșertul Sahara cu
panouri solare, am avea
suficientă energie
pentru tot globul!

Știai că...

Vopsirea caselor în alb ajută la
economisirea de energie
(mișcare numită cool-roofing)
– reduce temperatura în
interior cu 5 grade C și
consumul de aer condiționat
cu 40%?

Panouri solare în spațiu! Într-o
zi cu soare, doar jumătate din
energia solară ajunge pe
Pământ. Instalarea unor
panouri solare în spațiu
reprezintă un mod eficient de
generare a energiei. Deși nu
există încă tehnologia, este o
soluție care merită luată în
considerare de către oamenii
de știință, în viitor.



Care e treaba cu energia, de ce o
considerăm o problemă de mediu?

 
Pentru că:

ultima sâmbătă din luna martie
(în 2021, 27 martie)

22 aprilie

Ora Pământului Ziua Pământului

Cum veți marca aceste sărbători?
Faceți un plan! 



Provocarea de final pentru
economia de apă și energie

Ideea cea mai importantă : fixează-ți
obiectivul concret de a reduce consumul
lunar de apă și energie al familiei tale
măcar cu 5%, pentru început.
Compară facturile și indexurile pentru a-ți
verifica progresul!

Dacă ai reușit, scrie-ne, neapărat și
povestește-ne cum ai făcut, pe Facebook! 



2. Achiziționează și consumă responsabil
produse și servicii, fără risipă sau exces

1. Informează-te despre efectele acțiunilor
tale asupra naturii

3. Folosește lucrurile cât mai mult înainte să
le arunci – repară-le, transformă-le,
donează-le

4. Colectează selectiv toate deșeurile
reciclabile și identifică modurile corecte în
care te poți debarasa de ele

7 reguli ca să fii prietenos cu mediul 

7. Reacționează la ceea ce se întâmplă în
jurul tău – atrage atenția asupra gesturilor
iresponsabile și încurajează-i și pe alții să
adopte obiceiuri bune

6. Folosește cu multă grijă resursele
esențiale (energia, apa, gazul, lemnul)

5. Redu din ce în ce mai mult cantitatea de
deșeuri pe care o generezi


