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ce înseamnă eficienţa energetică?
toate metodele şi mijloacele prin care, în urma unei analize tehnico-
economice, pot fi redus consumul de energie, păstrând acelaşi nivel 
de confort

                                                          

de ce e nevoie să facem economie la energie?
economisind energie, vom trăi în armonie cu natura şi vom proteja 
generaţiile viitoare.

Existenţa planetei noastre este ameninţată de tot felul de fenomene specifice civilizaţiei 
moderne, care produc efecte nocive, de la poluare la smog, efect de seră, ploi acide şi 
chiar topirea gheţarilor. 

Cel mai mare beneficiu al tehnologiilor moderne şi eficiente în iluminat este 
reducerea consumului de energie electrică, ceea ce duce la diminuarea costurilor şi 
la combaterea modificărilor climatice. 

Statisticile arată că 14% din consumul total de energie la nivel european este 
reprezentat de consumul destinat iluminatului.  Din acest consum, aproximativ două 
treimi este format din sisteme cu tehnologii vechi, din anii 1970. 
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Datorită evoluţiei tehnologice, în acest moment putem economisi cu până la 40-80% 
din consumul de  energie electrică destinat iluminatului. Cum anume? Prin înlocuirea 
surselor de lumină şi a echipamentelor vechi cu soluţii tehnologice moderne.

ExEmplE dE rEducErE a consumului în iluminat

DESTINAŢIE TIP SURSĂ ECONOMIE TIP SURSĂ
REDUCERE 

ANUALĂ  CO2 
(ANUAL/LAMPĂ)

Iluminat 
exterior 
şi stradal

Mercur 57% Lămpi 
CosmoPolis 132 kg

Iluminat 
comercial Halogen 80%

Lămpi cu 
ioduri 

Metalice 140 kg

Iluminat 
industrial şi 
pentru birouri

Fluorescent 
T8 61% Lămpi 

fluorescente T5 93 kg

Iluminat 
casnic Incandescent 80%

Lămpi 
fluorescent-
Compacte

41 kg

Gneneral Incandescent 80% LED-uri 41 kg

cUM PUteM ASigUrA eficienţA 
energetică LA iLUMinAt?
Statisticile arată că în anul 2005 în Uniunea europeană au fost vândute peste 2 
miliarde de lămpi cu incandescenţă. dintre acestea, peste trei sferturi au fost destinate 
iluminatului casnic, iar 550 de milioane aplicaţiilor comerciale şi profesionale (184 
mil. iluminatului pentru birouri, 168 mil. iluminatului pentru hoteluri, iar 66 mil. 
iluminatului exterior).

Prin simpla înlocuire a acestor lămpi cu altele care 
utilizează o tehnologie modernă care reduce consumul 
de energie electrică cu aproximativ 50%, s-ar putea 
economisi între 5 şi 8 miliarde EURO, echivalentul a 
20 de tone de dioxid de carbon, a consumului a 75 de 
milioane de barili de petrol sau puterea a 25 de staţii 
electrice de 2 TWh/an. 

DiRECTivElE CE şi DECiziilE 
la nivEl EUROPEan vOR 
DUCE la EliminaREa 
TREPTaTă a lămPilOR CU 
inCanDESCEnţă şi halOgEn 
Până în anUl 2012.
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luând ca exemplu comparaţia între o lampă standard cu incandescenţă şi una economă 
cu durata de viaţă de 10.000 h, putem obţine:
 costuri mai mici de achiziţie (o lampă economă costă mai puţin decât zece lămpi 

standard cu incandescenţă);
 mai puţin material consumat în procesul de producţie;
 mai puţină energie consumată în procesul de fabricaţie;
 costuri de transport reduse şi deci emisii mai mici de CO2.

LăMPi fLUOreScente

Lămpile fluorescente reprezintă, cel puţin pentru moment, sursa de iluminat cu cel 
mai bun raport consum –performanţă – preţ pentru iluminatul casnic, comercial şi 
rezidenţial. directivele ce şi deciziile la nivel european au reglementat eliminarea până 
în aprilie 2010 a tuburilor fluorescente cu indice inferior de redare a culorilor. 

lămpile fluorescente reprezintă sursa de lumină cu cel mai bun raport consum – 
performanţă – preţ pentru iluminatul casnic. lămpile fluorescente compacte pot fi 
caracterizate ca econome şi ecologice datorită consumului mult mai redus de energie 
în comparaţie cu lămpile cu incandescenţă şi datorită duratei de funcţionare mult mai 
mari. aceste eco-minuni consumă între 5 şi 120W, iar datorită dimensiunilor reduse, pot 
substitui lămpile cu incandescenţă.
Lămpile econome consumă cu 80% mai puţină energie decât lămpile standard 
cu incandescenţă şi au o durată de funcţionare de 10-20 de ori mai mare. Sunt 
disponibile şi lămpi econome cu senzor crepuscular, astfel încât senzorul 
detectează lumina diurnă în baza distribuţiei spectrale şi comută automat la 
lumina crepusculară seara şi dimineaţa. Astfel, lampa nu mai rămâne aprinsă 
în mod accidental pe tot parcursul zilei, economisind energie. 

  Lămpi fluorescente tubulare (lămpi t)
lămpile fluorescente tubulare sunt cele mai utilizate în cadrul corpurilor pentru iluminatul 
comercial. Deoarece sunt caracterizate de un nivel înalt al fluxului luminos şi de durata 

mare de viaţă, aceste lămpi sunt utilizate predominant în aplicaţii 
industriale şi în clădirile de birouri.
în ultimii ani, dezvoltarea lămpilor T5 a generat un efect pozitiv 
asupra reducerii consumului de energie electrică, deoarece consumă 
mai puţină energie şi produc mai multă lumină decât tuburile  
(18-36-58W) T8.
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  Lămpi fluorescente compacte  
    cu alimentare la un singur capăt (lămpi tC)

lămpile fluorescente compacte pot fi caracterizate 
ca econome şi ecologice, datorită consumului mult 
mai redus de energie, în comparaţie cu lămpile cu 
incandescenţă şi a duratei de viaţă mult mai mari. 
modelele compacte cu puteri mai mari pot înlocui cu  
succes lămpile fluorescente cu conexiune la ambele 

capete, rezultând astfel corpuri de iluminat cu dimensiuni reduse, dar cu aceleaşi 
performanţe lumino-tehnice. 
lămpile fluorescente compacte se împart în două categorii:

 lămpi cu balast electronic integrat (cunoscute ca «lămpi econome»), care pot 
înlocui lămpile cu incandescenţă;

 lămpi cu balast extern, electromagnetic sau electronic.

Performanţa şi durata de viaţă a lămpilor cu balast extern, în special a celor cu balast 
electronic, sunt net superioare celor cu balast electronic integrat.

LăMPi cU HALOgen
lămpile cu halogen asigură un iluminat strălucitor, contrastant, 
contribuind la crearea ambianţei dorite. Sunt disponibile într-o 
multitudine de versiuni, în funcţie de tipul de corp de iluminat pe 
care îl echipează: cu raza largă sau îngustă, cu sau fără umbră. Un 
avantaj major îl constituie posibilitatea reglării intensităţii prin 
variaţia tensiunii de intrare. lămpile cu halogen pot fi alimentate 
direct de la tensiunea de 220v sau la 12v prin intermediul unui 

transformator de tensiune. în cazul utilizării unui transformator electronic în locul unuia 
electromagnetic, consumul de energie electrică scade, datorită reducerii pierderilor 
interne, rezultând astfel o economie de energie de până la 20%.
majoritatea producătorilor de surse de lumină au perfecţionat tehnologia lămpilor cu 
halogen, fiind disponibile la acest moment lămpi cu o reducere a consumului între 40% 
şi 60%.  
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LăMPi cU teHnOLOgie Led
Potrivite pentru utilizarea atât în interior, cât şi în exterior, 
lămpile cu tehnologie lED pot contribui la economisirea energiei 
cu până la 80%, fiind în acelaşi timp fiabile şi sigure. Durata 
de viaţă a lămpilor este extrem de mare în comparaţie cu 
cele cu incandescenţă, rezistând pană la 20.000 de ore. Prin 
urmare, acestea reprezintă o alternativă viabilă la lămpile cu 
incandescenţă şi halogen. Ceea ce putea fi iluminat până acum 
cu alte surse de lumină poate fi iluminat acum cu lED cu mult 
mai puţină energie consumată: 

lămpile cu tehnologie lED pot avea diferite culori, contribuind la realizarea unui iluminat 
decorativ cu efecte speciale. Cu toate acestea, există şi dezavantaje:

 cantitatea de lumină emisă este foarte redusă;
 performanţa maximă este de 60-80 lumeni/watt;
 componentele electronice ajung la temperaturi înalte, ceea ce duce la diminuarea 

duratei de viaţă.

LăMPi cU deScărcări În gAZe (hid)
lămpile cu descărcare în gaze reprezintă soluţia optimă pentru 
iluminatul magazinelor şi al showroom-urilor. iluminatul este crucial 
pentru crearea unei atmosfere potrivite fiecărei ambianţe, în special 
în iluminatul comercial, deoarece comportamentul cumpărătorilor 
este diferit de la caz la caz. astfel, poate fi pur funcţional în cazul 

cumpărăturilor zilnice, dar poate fi şi impulsiv, determinat de starea emoţională curentă. 
Crearea ambianţei potrivite pentru clienţi şi prezentarea produselor în cea mai bună lumină 
posibilă aduce creşteri ale vânzărilor şi profitului, deoarece magazinele şi show-room-urile 
iluminate în mod corect atrag mai mulţi clienţi şi îi conving să petreacă mai mult timp 
în aceste ambianţe. lămpile compacte cu descărcări în gaze (ioduri metalice şi sodiu) se 
potrivesc perfect pentru iluminarea spaţiilor comerciale şi a show-room-urilor, asigurând un 
nivel optim de iluminare şi reducerea consumurilor de energie electrică.

cHişinăUL în cifre SevAStOPOLUL în cifre

Cantitatea de energie electrică generată 
special pentru oraşul Chişinău, a fos egală 
în anul 2009 cu 890,1 milioanle KWh.

În anul 2009, în Sevastopol s-au consumat 
998,1 milioane KWh.
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ce Se ÎntâMPLă  
cU căLdUrA dUMneAvOAStră?
De cele mai multe ori avem impresia că cea mai mare parte din consumul de energie e 
pusă pe seama electricităţii. majoritatea oamenilor cred că un sfert din consumul de 
energie îl reprezintă căldura. De fapt, aceasta reprezintă jumătate din consumul 
de energie. aceasta înseamnă că am putea consuma mai puţină căldură decât pare la 
prima vedere.

cOnSUMUL de energie

CE CRED OamEnii                                                     în REaliTaTE

cum puteţi economisi căldura?
Unele măsuri de economisire a energiei sunt atât de uşoare şi ieftine, încât pot 
fi puse în practică imediat de locatari. 
O măsură ar fi instalarea unei plăci reflectorizante în spatele caloriferului, şi alta este 
etanşarea ferestrelor, astfel încât să se închidă corect. aceste măsuri vor economisi 
energie şi vor mări confortul în acelaşi timp.

Electricitate

35%

Ele
ctr

icit
ate

10 %
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Placa reflectorizantă în spatele caloriferului
Un calorifer dă căldura în cameră în două 
moduri: încălzeşte aerul care trece pe lângă 

el şi îi dă căldura prin radiaţie. Fiindcă caloriferul 
se montează lângă perete, camera nu beneficiază 
de radiaţia din spatele caloriferului. Radiaţia 
spre perete se iroseşte. O placă reflectorizantă 
instalată pe perete, în spatele caloriferului, va 
redirecţiona radiaţia înspre cameră. materialele 
folosite pentru plăci reflectorizante sunt folia 
de aluminiu, izolaţia din folie de aluminiu sau materiale de izolare speciale. Folia de 
aluminiu poate reflecta până la 97% din căldura radiată. aceste plăci reflectorizante 
la calorifere pot economisi până la 2-3 % din consumul total de energie al clădirii.

etanşarea ferestrelor cu cheder de cauciuc
multe geamuri nu sunt cu adevărat închise 
atunci când par închise. aerul rece încă mai 
pătrunde în cameră, iar aerul încălzit din interior 
se scurge în afară. Efectul tuturor ferestrelor 
neetanşate dintr-un apartament este acelaşi ca 
şi când o fereastră ar fi permanent deschisă – 
chiar şi pe timpul iernii. Etanşarea are ca scop 
reducerea infiltrării de aer în clădire şi, astfel, 
scade volumul de aer care trebuie încălzit pentru 

a păstra temperatura. Etanşarea ferestrelor include aplicarea unor materiale speciale de 
etanşare precum şi reparaţiile necesare la rama ferestrei. acestea ar putea economisi 
aproximativ 4-5% din consumul de energie şi vor îmbunătăţi semnificativ confortul.

Anvelopa clădirii
anvelopa clădirii este învelişul exterior 
al clădirii, unde se produce pierderea de 

căldură. Cu cât se dizolvă mai puţină căldură 
prin pereţi şi ferestre, cu atât mai puţină căldură 
este necesară pentru menţinerea temperaturii. 
anvelopa clădirii constă din: pereţi, ferestre, uşă, 
acoperiş şi duşumea/pod. îmbunătăţirile  clădirii 
sunt deci o sarcină colectivă pentru proprietari/
locatari.
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izolarea termică
Unele clădiri sunt construite din cărămizi, fără altă izolaţie sau cu foarte puţină 
izolaţie. Cărămizile au o capacitate de căldură mare şi transferă căldura foarte uşor. 

Un zid de cărămidă va tinde sa aibă aceeaşi temperatură şi afară şi înăuntru, transferând 
căldura din interiorul clădirii către exterior. acest lucru se schimbă semnificativ dacă 
peretele este izolat în exterior cu un strat de vată minerală sau un alt material care 
protejează de vânt şi ploaie. vata minerală va face ca peretele de cărămidă sa fie mai cald 
din moment ce căldura nu mai este pierdută către exterior. Cărămizile se vor transforma 
într-un depozit de căldură, menţinând temperatura constantă în interior.

Închiderea casei scărilor
Casa scărilor este o zona comună, care în majoritatea cazurilor este înconjurată de 
zona de locuit fără izolaţie. Dacă această casă a scărilor este deschisă şi rece pe 

timpul iernii, aceasta va răci pereţii şi zonele de locuit, şi asta costă energie şi bani. O casă 
a scărilor deschisă trebuie de aceea închisă şi izolată, la fel ca restul clădirii, echipată cu 
ferestre termoizolante, şi un posibil acoperiş de sticlă în cazul în care nu există acoperiş. 
acesta va opri căldura să iasă, fără ca spaţiul să devină mai întunecat. îmbunătăţirea 
include de asemenea şi o uşă de intrare bine izolată în casa scărilor. Este necesar să se 
asigure că uşa se închide corespunzător şi este uşor de manevrat astfel încât să nu rămână 
deschisă. aceasta va ridica semnificativ temperatura şi în acest mod va reduce nevoia de a 
folosi caloriferele, care acum mai mult pierd căldura către aerul din-afară. aceste măsuri 
de economisire a căldurii vor aduce beneficii tuturor locatarilor prin reducerea facturii de 
încălzire a fiecăruia.

ferestre noi termoizolante
Ferestrele contribuie la o mare parte din pierderea de 
căldură în clădiri. aceasta se datorează atât lipsei izolaţiei, 
cât şi pierderii de căldură prin profilul ferestrei şi prin sticlă. 
noile ferestre termoizolante pot îmbunătăţi acest lucru. 
Sticla termoizolantă bună este caldă pe interior, chiar şi 
atunci când este foarte frig afară şi va îmbunătăţi balanţa 
energetică şi confortul casei. Ferestrele termoizolante 

sunt ferestre termice cu 
cel puţin două straturi de 
sticlă şi de obicei cu argon 
între ele. Diferenţa dintre 
ferestrele termoizolante şi 
ferestrele atermice obişnuite 
este argonul şi o folie 

specială plasată pe interiorul sticlei care reflectă căldura.
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izolarea clădirii reduce necesarul de căldură 
pentru a avea o temperatură bună.

Sistemul de încălzire
Sistemul de încălzire trebuie 
optimizat astfel, încât să livreze 

căldura necesară pentru compensarea 
pierderilor. Sistemul de încălzire 
începe cu aprovizionarea cu energie 
a clădirii, care poate fi apa caldă 
din sistemul centralizat sau boiler 
local. De aici energia este distribuită 
în toată clădirea pentru încălzirea 
camerelor şi apa caldă. Pentru a 
economisi energie, este esenţial ca 
energia să fie folosită acolo unde este 
nevoie şi pierderile să fie minimalizate 
oriunde este posibil. Conductele ar 
trebui montate în aşa fel, încât să 
ajungă direct la fiecare calorifer fără să treacă prin alte calorifere înainte. Conductele 
trebuie echipate cu tuburi izolatoare pentru ca apa să rămână caldă şi căldura să 
nu fie risipită unde nu este nevoie.

contorizarea căldurii
Contoarele de căldură sunt esenţiale pentru economisirea 
de energie, deoarece arată câtă energie este folosită. 
această tehnologie este esenţială pentru ca factura de 
căldură să fie făcută pe baza consumului şi nu după calcule. 
Contorizarea individuală pentru fiecare apartament 
poate duce la economii de până la 30% din consumul de 
energie. legătura directă între consum şi costurile energiei 

pentru locatari schimbă obiceiurile energetice, din moment ce oamenii vor începe 
să economisească căldura, iar economiile de energie se vor observa chiar şi fără alte 
investiţii pentru eficienţa energetică. Dacă este posibil, ar trebui să existe contoare în 
fiecare apartament pentru ca oamenii să vadă legătura directă între obiceiurile energetice 
şi factura de căldură.
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cHişinăUL în cifre SevAStOPOLUL în cifre

Cantitatea totală de energie termică 
produsă şi consumată de către locuitorii 
oraşului Chişinău în anul 2009 a fost egala 
cu 1814,0 mii Gcal. 
1 Gcal - Unitate de măsură egală cu 
un miliard de calorii.

Cantitatea totală de energie termică 
produsă şi consumată de către locuitorii 
oraşului Sevastopol în anul 2009 a fost 
egala cu 785 306 Gcal, iar în anul 2010  
cu 942 317 Gcal.

termostatele caloriferelor
Termostatele la calorifere pot îmbunătăţi semnificativ confortul, 
economisind în acelaşi timp energie. Caloriferele ar trebui folosite 
pentru a menţine o temperatură bună. Asta înseamnă să fie 
permanent reglată căldura de la calorifere ca să nu devină 
prea cald sau prea rece. Dacă devine prea cald, locatarii care 
nu au posibilitatea de a regla temperatura caloriferului tind să 
deschidă fereastra ca să intre aer rece. acelaşi lucru se întâmplă 

când locatarii doresc o încălzire rapidă a camerei în care este frig şi uită adesea să închidă 
căldura înainte de a se obţine temperatura dorită, care iarăşi creează nevoia de a deschide 
fereastra.

refolosirea apei calde din sistemul de încalzire centralizat
în funcţie de sistemul de încălzire centrală, 
ar putea fi relevant să se regândească 

aprovizionarea cu apă caldă. Cea mai bună 
performanţă energetică se obţine când apa 
caldă este răcită cât mai mult posibil înainte 
să iasă din clădire şi să se întoarcă prin 
reţeaua de distribuţie înapoi la boiler. în acest 
mod, pierderile în conducte sunt reduse şi nevoia 
de aprovizionare cu apă caldă de la sistemul de 
încălzire centrală se reduce. Dacă răcirea apei în 
reţeaua de încălzire din clădire nu este suficientă, 
sau numai pentru a economisi bani, ar putea fi o soluţie bună refolosirea unei mici 
cantităţi de apă provenită de pe retur. această apă poate fi după aceea amestecată cu 
apa mai caldă de la sistemul de încălzire centrală intrând din nou în circulaţie în sistemul 
de încălzire.
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dAcă Ai ÎncePUt dejA Să ecOnOMiSeşti energiA 
eLectrică şi să întreprinzi alte măsuri de eficientizare 
energetică, APA trebUie Să fie UrMătOrUL PUnct Pe 
LiStA tA.

Calculele au demonstrat că aproximativ 19% din energia electrică este folosită pentru 
transportul apei destinate uzului casnic. mult mai multă energie este consumată pentru 
tratarea şi epurarea apei. Ca şi în restul cazurilor, câteva date statistice ar putea face 
lumină asupra felului în care fiecare dintre noi consumă apa în gospodărie. aşadar:

duşul, vasul de toaletă şi robinetele sunt 
printre cei mai mari consumatori de apă.

consumul fiecăruia poate fi diminuat în proporţie semnificativă, 
cu aproximativ 70% în unele cazuri chiar.
O metodă foarte bună de reducere a consumului de apă este reducerea debitului duşurilor şi 
robinetelor prin înlocuirea lor cu unii economi. în majoritatea cazurilor nici nu am observa 
dacă debitul robinetelor din casă ar scădea cu 20%. Partea bună este că nici nu trebuie să ne 
privăm de plăcerea unui duş puternic, deoarece instalaţiile cu AERATOARE dau o senzaţie 
identică cu a unui duş normal, dar consumă cu până la 30% mai puţină apă.

Spălatul rufelor  
şi a vaselor

20%Toaletă

45%
Baie şi duş

30%

Băut şi gătit   5%
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AerAtOAre
aeratorul este un dispozitiv care odată instalat la capurile de 
duş, umple picăturile de apă cu balonase de aer. Rezultatul 
este acelaşi, însă este folosită mai putină apă. Cercetătorii 
spun că dispozitivul creşte volumul jetului duşului, dar reduce 
cantitatea de apă cu 30%. acest dispozitiv oferă senzaţia 
unui jet normal, deşi apa este acum mai mult ca o coajă ce 
înmagazinează un balon de aer. 

instalarea de aeratoare este un mod simplu şi eficient de 
a reduce consumul casnic de apă. Cu preţuri rezonabile şi 

instalarea durând câteva minute, sunt o soluţie la îndemâna oricui. Un câştig însemnat 
pe lângă reducerea consumului de apă este şi micşorarea necesarului de energie 
pentru încălzirea apei.

Pe zi ce trece, va fi tot mai important să ştim cum să economisim apa, mai ales că volumul 
consumului casnic reprezintă 65% din consumul total. iată câteva sfaturi de folos:

achiziţionează o maşină de spălat economă, performantă, 
care foloseşte mai puţină apă şi mai putină energie electrică 
decât una veche.  De exemplu, funcţia de spălare cu aburi 
este una pe cât de eficientă, pe atât de avantajoasă din 
acest punct de vedere. De asemenea, modul în care întreţii 
maşina de spălat decide consumul de apă din timpul spălării.

încarcă maşina de spălat cu cantitatea de haine 
recomandată de către producător. Spalând mai multe haine 
în acelaşi timp, economiseşti apă. Stabileşte programele 
de spălare, durata acestora şi temperatura apei 
folosite în funcţie de tipul de rufe spălate. Folosirea 
aceluiaşi program tot timpul consumă mult mai multă  

  energie decât este necesar.
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Verifică şi repară robinetele, scurgerile şi 
bateriile de apă din baie şi bucătărie. în general, 
zonele în care curge apa frecvent se îngălbenesc (cada 
de baie sau chiuveta). verifică garniturile îmbinărilor 
de la sifonul chiuvetei sau de la bateriile sanitarelor. 

O picătură pe secundă reprezintă 4 litri pe zi.

Schimbă capătul de duş, în cazul în care ai unul mai vechi, cu găuri mari. Un capăt 
de duş cu orificiile largi nu va avea presiunea potrivită, astfel încât vei fi nevoit să 
deschizi robinetul de apă până la limita maximă, facând o risipă inutilă şi costisitoare.

Închide întotdeauna apa atunci când nu o 
foloseşti: în timpul duşului sau atunci când te 
speli pe dinţi. 

Într-un minut curg la robinet 10-14 litri de apă.

Preferaţi să faceti duş decât baie. E mai puţin gurmand de apă.

instalaţi la bucătărie robinete cu duş. Robinetele de bucătărie cu duş spală bine 
fructele şi legumele şi consumă mai puţină apă.

Un alt mare consumator este vasul de toaletă. Dacă 
locuiţi într-un apartament construit cu mult timp înainte şi 
nu aţi schimbat niciodată vasul de toaletă, este momentul 
să o faceţi. vasele vechi au o capacitate mult superioară 
celor noi şi se pierde foarte multă apă de fiecare dată când 
trageţi apa.
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cHişinăUL în cifre SevAStOPOLUL în cifre

În oraşul Chişinău sunt consumaţi zilnic 
190 000 metri cubi de apă, iar pentru 
captarea, epurarea şi distribuţia apei anual 
se cheltuie peste 327 milioane lei. 

Zilnic, Sevastopolul consumă  
140-150 mii metri cubi de apă.  
În anul 2009 s-au utilizat 59 325 mii metri 
cubi de apă.

asigurarea cu apă în general şi apă potabilă în special  este o problemă deosebită în ţara 
noastră. în statele cu probleme similare se investeşte din ce în ce mai mult în centrele de 
captare şi tratare a apei. 

Există însă şi posibilităţi de a se acţiona la scară mică, 
încurajând populaţia care locuieşte la casă să folosească 
instalaţii de captare şi reciclare a apei menajere, atrăgându-i 
prin simpla explicare a amortizării investiţiei în instalaţie 
într-un timp cât mai scurt, printr-un consum cât mai mic de 
apă şi folosirea într-un flux continuu închis/deschis.
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eficienţă energetică În trAnSPOrt

în ultimul secol, motorul cu combustie internă a transformat lumea. El permite oamenilor 
să călătorească mai repede şi mai departe decât oricând, cu maşina, cu avionul, cu 
vaporul sau cu trenul.
însă, noua libertate descoperită în secolul 20 are un preţ. Pentru că din ce în ce mai 
mulţi oameni au călătorit din ce în ce mai departe - sulfura, plumbul şi o multitudine de 
alte toxine au fost eliberate în atmosferă. aceste emisii nu fac decât să polueze aerul şi 
să genereze probleme din ce în ce mai serioase care, potrivit specialiştilor, subminează 
posibilitatea unei dezvoltări durabile.

Pentru ilustrare, putem apela la câteva date statistice comparative asupra emisiilor de 
CO2 şi utilizarea resurselor energetice în transport:

Emisii CO2 (mil. tone/an)
COnsum dE EnERgiE (mil. tone echivalent petrol)
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ce POţi fAce tU?

Păşeşte cU drePtUL!
Cea mai bună şi mai simplă alternativă a maşinii sunt chiar 
cele două picioare ale tale! mergi pe jos la şcoală! mergi cu 
bicicleta la cumpărături ! O să devii mai sănătos şi mai suplu. O 

să economiseşti bani şi o să eviţi poluarea.
Când păşeşti pe trotuar sau când pedalezi, de fiecare dată când laşi 
maşina acasă, ajuţi la încetinirea încălzirii globale.
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iA trenUL!
Desigur, nu este posibil să mergi pe jos oriunde. Ce 
spuneţi de călătorii mai lungi? Ei bine, este atât de 
simplu să te urci în maşină, încât deseori uităm că 

există trenul sau autobuzul. acestea ar putea fi de multe 
ori mai convenabile, în special atunci când călătoreşti într-
un oraş mare unde drumurile sunt congestionate de trafic şi 
parcările sunt foarte scumpe.
Trenurile şi autobuzele sunt mai voluminoase decât maşinile 
şi au un motor mai mare. Deci acestea folosesc mai mult 
combustibil. Totuşi, ele transportă mult mai mulţi pasageri, 

încât dioxidul de carbon produs pe persoană este cu mult mai scăzut.

ÎMPArte-ţi MAşinA cU Un Prieten!
Câteodată, desigur, maşina este singura opţiune. 
Dar încă se pot găsi soluţii să călătoriţi mai mulţi. 
De câte ori ai mers cu maşina prin oraş bară la bară 

cu un vecin? Sau te-ai întâlnit cu un cunoscut în parcare? 
Data viitoare când te duci la un meci de fotbal, la cinema 
sau la un eveniment, verifică dacă vreun prieten ar dori să te 
însoţească în maşina ta. Este mai puţin plictisitor, dacă există 
cineva cu care să discuţi în timpul călătoriei, iar familia ta ar 

putea economisi ceva bani. 

deScOPeră MijLOAce MAi bUne de A căLătOri Prin 
OrAş!
În statele europene există multe scheme care 
ajută la promovarea transportului public. Aceste 

scheme vizează posibilitatea procurării unui abonament 
comun la toate tipurile de transport ecologic, integrat, 
în unele cazuri, cu posibilitatea închirierii bicicletelor 
pentru deplasarea prin oraş. Bicicletele pot fi închiriate pe 
tot parcursul zilei de la parcări speciale, racordate la reţelele 
de transport public. şi tu, în oraşul Chişinău poţi alege să te 

deplasezi folosind unul dintre mijloacele de transport ecologic – troleibuzul. Cota parte 
a troleibuzelor în totalul ofertei de posibilităţi de deplasare în oraşul Chişinău este de 
31,3 %.
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cOMbUStibiLi MAi cUrAţi  
PentrU Un viitOr dUrAbiL

Pe de altă parte s-au dezvoltat noi combustibili. 
aceasta reprezintă un ajutor pentru prelungirea 
duratei de existenţă a combustibililor fosili, 
asigurându-ne că în viitor vom avea suficientă 
energie pentru transport.
în acest răstimp, fabricanţii de maşini produc modele 
inovatoare care oferă o eficienţă energetică crescută 
şi o motorizare mai curată.

motorul electric intră în acţiune în traficul din oraşe ajutând la reducerea poluării şi 
opreşte funcţionarea motorului pe benzină numai atunci când se solicită. acum sunt deja 
disponibile câteva maşini integral electrice. acestea au o gamă redusă însă reprezintă o 
soluţie bună în centrele oraşelor deoarece nu produc emisii.

biOcOMbUStibiLii - biodiesel şi bioetanol – sunt folosite din ce în ce mai mult în 
Europa. aceştia se pot produce din plante şi pot fi utilizaţi în motoare standard.

OmEniREa a UTilizaT 
DEja PESTE jUmăTaTE Din 
RESURSElE DE COmBUSTiBil 
FOSil!!!
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cHişinăUL în cifre SevAStOPOLUL în cifre

troleibuzele din oraşul Chişinău transportă 
în medie, anual, peste 154,3 de milioane 
de pasageri, iar autobuzele -  
65 -70 milioane. Cel mai eficient mijloc 
de transport public în oraşul Chişinău este 
troleibuzul, fiecare troleibuz transportând în 
jur de 486 000 pasageri anual. 
un autobuz sau un maxi-taxi transportă 
anual în jur de 24 000 de pasageri.

În Sevastopol transportul public este 
asigurat de troleibuze şi autobuze. În 
anul 2009, 102 troleibuze au asigurat 
transportarea a 54 milioane de pasageri. 
un troleibuz transportă anual, aproximativ 
622 000 mii pasageri.

HidrOgenUL şi celulele combustibile sunt alte surse potenţiale de combustibil pentru 
transport.  Pe de altă parte, resursele regenerabile pot fi utilizate de asemenea pentru a 
produce hidrogen şi electricitate. noile tehnologii vor ajuta ca aceşti combustibili să se 
producă în viitor.
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Creşterea eficienţei energetice a municipiilor Chişinău şi Sevastopol pe baza experienţei pozitive existente

Suport financiar: Comisia Europeană, prin intermediul programului CiUDaD (Cooperare pentru dezvoltare urbană şi dialog)
Durata: 28 de luni
Echipa proiectului:
Proiectul este gestionat de primăria municipiului Chişinău, în parteneriat cu iDiS „viitorul”
alţi parteneri: municipalitatea din Sevastopol, Uniunea municipalităţilor din regiunea marmara şi Universitatea din marmara 
(Turcia), iClEi European Secretariat gmbh (germania)

Obiectivele proiectului:
1.	 optimizarea cadrului legal, pentru a promova consumul raţional de energie şi tehnologiile eficiente energetic;
2.	 promovarea unui comportament eficient energetic în şcoli;
3.	 elaborarea proiectelor investiţionale pentru municipalitate pentru optimizarea infrastructurii eficiente energetic;
4.	 insuflarea unui comportament de economisire a energiei în rândurile populaţiei. 

Cine beneficiază de acest proiect:
- şcolile din municipiile Chişinău şi Sevastopol;
- administraţia celor două municipii;
- populaţia celor două localităţi, care vor afla despre cum pot economisi energie.

Prin ce contribuie acest proiect la creşterea eficienţei energetice:
- studii de fezabilitate şi proiecte investiţionale pe domeniile: iluminatul public, transport urban, izolarea termică a 

clădirilor rezidenţiale;
- recomandări de îmbunătăţire a legislaţiei naţionale; 
- o strategie de eficienţă energetică pentru cele două municipii;
- un concurs pentru acele şcoli care demonstrează că ştiu să pună preţ pe energie, economisind. instituţiile câştigătoare 

vor beneficia de suport financiar pentru izolarea termică a edificiilor;
- două expoziţii unde vor fi prezentate tehnologii deopotrivă inovatoare şi eficiente energetic;
- o campanie publică de educaţie pentru utilizarea eficientă a energiei.

Contactează-ne:
Primăria municipiului Chişinău
mD-2012, Chişinău, Republica moldova
ştefan cel mare şi Sfânt 83, biroul 12
tel./fax: (+373 22) 201 706
e-mail: proiectee@pmc.md
www.chisinauprojects.eu 

Acest material este produs în cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a municipiilor Chişinău şi Sevastopol pe baza 
experienţei pozitive existente” şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. 

PRimăRia
mUniCiPiUlUi ChişinăU
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