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NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE ENERGIE 

 

 

CE ESTE ENERGIA? 

 
Energia este peste tot în jurul nostru. Când ne deplasăm pe jos, avem nevoie de energie 

pentru a ne menţine corpul în mişcare. Când preparăm mâncarea, avem nevoie de energie 

pentru a transforma materiile prime într-o masă delicioasă. Zilnic ne uităm la televizor, 

ascultăm muzică, utilizăm apa, navigăm pe Internet şi aprindem luminile. Toate aceste 

activităţi sunt consumatoare de energie.  

 

CUM SE MĂSOARĂ ENERG IA? 

 

Energia se măsoară în jouli (a se vedea Sistemul Internaţional de Unităţi - IS). Puterea (P) 

este utilizată pentru a descrie rata la care energia este convertită; aceasta se măsoară în 

waţi. Un watt este egal cu 1 joule pe secundă. Acest lucru înseamnă că într-o oră, un 

dispozitiv de putere kW 1 ar avea nevoie de 1h x 1kW = 1 kWh, sau de 3600000 jouli (3600 

sec x 1.000 W).  

 

EMISIILE DE CO2  

 
Carbonul este al patrulea element ca răspândire în univers. De asemenea, constituie un 

element de bază pentru toate organismele vii de pe pământ. De exemplu, corpul nostru este 

compus din 18% carbon. Combustibilii fosili, cum ar fi petrolul, gazele naturale şi cărbunele 

sunt constituite din resturi de organisme care se află în subsolul pământului de milioane de 

Ce ştii despre 
energie? 
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ani. Carbonul conţinut în aceşti combustibili este folosit pentru a produce energie pentru uz 

industrial şi casnic. Carbonul interacţionează cu oxigenul si formează dioxidul de carbon 

(CO2). Când ardem combustibilii fosili, cantităţi mari de CO2 sunt eliberate în atmosferă.  

CO2 este unul din gazele de bază ale pământului şi cu cel mai puternic efect de seră. Aceste 

gaze ajută la păstrarea unei părţi din energia eliberată de suprafaţa pământului pentru a nu 

se mai disipa în atmosferă. Ca urmare, atmosfera terestră se încălzeşte şi se creează efectul 

de seră. CO2 a fost mereu prezent în atmosferă şi este cauza schimbărilor climatice. 

Activitatea umană a dus la creşterea semnificativă a nivelului acestuia, ceea ce a determinat 

schimbările climatice. De aceea, se impune să luăm măsuri în sensul utilizării energiei în 

mod intelligent.  

 

ECONOMISIREA ŞI CONSERVAREA ENERGIEI  

 
Puteţi economisi energie prin reducerea consumului de energie electrică şi căldură. 

De asemenea, puteţi economisi energie în mod indirect dacă faceţi alegeri informate 

în ce priveşte transportul, apa şi alimentele, gestionarea deşeurilor, etc. De 

asemenea,. mai puţină energie irosită înseamnă mai puţine emisii de CO2.  

 

Continuaţi să citiţi în următoarele luni secţiunea de informaţii despre energie pentru a afla 

mai multe informaţii! 

 

ACTIVITĂŢI/TEME DE DISCUŢIE 

 Încercaţi să formulaţi o definiţie a energiei.  

 Faceţi o listă cu zece activităţi zilnice care necesită energie. Puteţi să precizaţi ce fel 
de energie este utilizată?  

 Gândiţi-vă la energia pe care părinţii sau bunicii dvs. o utilizau atunci când aveau 
vârsta dvs. Ce s-a schimbat? De asemenea, puteţi compara consumul dvs. de 
energie cu cel dintr-o ţară din lumea a treia. 

 Care sunt principalele surse de energie utilizate pentru producerea de energie în ţara 
dvs.? 

 Marcaţi pe hartă diferite surse de energie şi delimitaţi-le astfel: surse de energie 
regenerabilă şi surse de energie neregenerabilă. 

 Imaginaţi-vă o lume fără rezerve de energie (fără electricitate, fara caldură...). Cum s-
ar schimba viaţa dvs.? 
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 Care este diferenţa dintre eficienţa energetică şi conservarea energiei?  

 Examinaţi sistemul de încălzire al şcolii şi contoarele de energie electrică şi gaze 

naturale; faceţi fotografii, analizaţi şi discutaţi.  

 Folosiţi chestionarul U4energy pentru a evalua consumul dvs. curent de energie la 

şcoală şi acasă.  

 Realizaţi un audit în şcoala dvs. şi identificaţi unde se risipeşte energia. Care sunt 

rezultatele? Realizaţi audituri similare la domiciliul dvs. şi discutaţi despre cum aţi 

putea optimiza consumul de energie atât la şcoală cât şi acasă. 

 
 

LEGATURI UTILE 

 
Căutaţi resurse despre energie în limba dvs: 
 

 Secţiunea copiilor – Bază de date despre educaţia pentru energie: 
 
 

 Schimbări climatice:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 “Depozitul”/Repository de resurse U4energy: 
www.u4energy.eu 

 

SFATURI & FAPTE 

 
1. Energia poate fi de două feluri, potenţială sau cinetică. Energia potenţială este energia 

latentă, “în aşteptare”, în timp ce energia cinetică se datorează mişcării.  
 

2. În 24 de ore un bec cu incandescenţă-bec de 100 watt, consumă 2.4 kW h. In 24 hours an 
incandescent light-bulb of 100 watt, consumes 2.4 kW h  
 

3. Cărbunele, petrolul şi gazele naturale sunt combustibili fosili formaţi din organisme vii, 
îngropate în subsolul pământului cu milioane de ani în urmă. 
 

4.    Există două tipuri diferite de surse de energie: regenerabile şi neregenerabile.  

 
5.  Sursele de energie regenerabilă sunt: energia eoliană, solară, biomasa, hidroenergia şi 

energia geotermală. Acestea au furnizare nelimitată şi pot fi re-înnoite. 

 
6.  Hrana absorbită de organismul uman furnizează energie chimică. Corpul dvs. transformă 

această energie în alte forme de energie, precum energia cinetică. Aceasta vă permite să vă 
deplasaţi, să alergaţi şi să vă jucaţi!  

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm
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