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EFICIENȚA 
ENERGETICĂ, 
ENERGIE 
REGENERABILĂ ȘI 
REDUCEREA 
EMISIILOR DE GAZE 
DE SERĂ  

Lector univ. dr. ALECU CIORSAC 



Conceptul de eficiență 

energetică 
 

Eficiența energetică înseamnă să  efectuezi o 

acțiune cu utilizarea unei cantităţi minime de 

energie.  

 

Eficienta energetica poate fi definită din punct de 

vedere cantitativ  ca raportul dintre energia utilă şi 

energia consumată. 

 

Aceasta contribuie la creşterea eficienţei 

economice şi ecologice, având un impact direct 

important asupra populaţiei şi a mediului 

înconjurător.  



Exemple de utilizare eficientă a energiei  
• Un autoturism are eficiență energetică dacă este 

capabil să transporte încărcătura cu un consum minim 

de combustibil. 

• O anvelopă are eficiență energetică dacă permite un 

rulaj cu un consum minim de combustibil. 

• Un frigider are eficiență energetică dacă energia 

consumată pentru a refrigera 1 kg de alimente este 

minimă. 

• O maşină de spălat are eficienta energetica dacă 

cantitatea de energie şi apă consumate pentru a spăla 

un kilogram de haine sunt minime. 

• O centrală termică are eficiență energetică dacă 

energia consumată este transformată în căldură cu un 

radament maxim – pierderile pe coşul de evacuare 

sunt minime.  



Tehnologice Politice/legislative La indemana fiecarei 

persoane 

Dezvoltarea unor tehnologii 

care presupun consum redus 

de energie; 

Creşterea eficienţei 

energetice pe tot lanţul 

tehnologic: resurse 

energetice, producerea 

energiei, transport, distributie, 

consum; 

● Promovarea resurselor 

energeice regenerabile 

 

 Reglementări și 

măsuri legislative; 

 Acorduri voluntare si 

instrumente de 

cooperare; 

 Instrumente 

financiare; 

 

• Nu facem risipă de 

energie electrică; 

• Nu facem risipă de apă; 

• Adunăm și depozităm 

selectiv deșeurile; 

• Utilizăm aparate 

electrocasnice cu 

consum redus de 

energie;  

• Mergem pe jos sau cu 

mijloace de transport in 

comun; 

Măsuri pentru eficiența energetică 



Energie regenerabilă 

Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie rezultate din 

procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a 
apelor curgătoare, a proceselor biologice (biomasă) și a căldurii geotermale 

pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee.  



Reglementări legale in România 

Conform Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, 

imbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv 

strategic al politicii energetice naționale, datorită 

contribuției majore pe care o are la realizarea 

siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și 

competitivității, la economisirea resurselor energetice 

primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră. 



Domenii de aplicare a măsurilor pentru eficiența energetică 

Agricultură 

Industrie  

Construcții 

Transport 
Servicii 
publice 

Populație 



Reducerea emisiilor de gaze de seră 

• Gaze de seră 
Gazele de seră sunt acele gaze care, prin prezența lor în atmosfera terestră, modifică permeabilitatea acesteia 
la radiațiile emise de pe Terra si transformă planeta intr-o ”seră” imensă.  
Cu alte cuvinte, gazele cu efect de seră, sunt un înveliș al pământului care acționează ca pereții din sticlă ai 
unei sere, menținând temperatura suficient de mare pentru ca viața pe Terra să fie posibilă, dar dacă acest 
invliș este prea gros, temperatura crește și acest lucru duce la modificări ale climei.  

Exemple; vapori de apă, dioxid de carbon, metan și ozon.  



Reducerea emisiilor de gaze de seră 
Efectul de seră 
Orice corp absoarbe și emite continuu energie radiantă. 
Soarele emite radiații cu energie mare care, in proporție 
de circa 50%  (ultraviolete și lumina vizibilă)  străbat 
atmosfera terestră și sunt absorbite  de copurile de pe 
Terra. Solul, plantele şi oceanele absorb în jur de 85% 
din energia radiațiilor care vin de la Soare, restul fiind 
reflectat în atmosferă, în special de suprafeţe 
reflectorizante precum straturile de zăpadă, gheaţă sau 
nisipurile deşerturilor. O parte a radiaţiei solare absorbite 
de suprafaţa terestră încălzeşte acele zone, care degajă 
la rândul lor energie sub formă de radiaţie infraroşie 
(căldură). Radiațiile emise de corpurile de pe Terra nu au 
energie suficientă pentru a străbate atmosfera terestră și 
să iasa în univers, astfel că această energie se 
acumuleză si temperatura crește. Cu cât atmosfera 
terestră conține mai multe gaze cu efect de seră, cu atât 
mai puține radiații emise de corpurile de pe Terra vor 
putea strabate această atmosferă și creșterea continuă a 
temperaturii duce la schimbari climatice cu efecte 
devastatoare asupra planetei.  



Măsuri de reducere a emisiilor de gaze de seră 

• Raportul intitulat (Schimbări climatice 2014: Reducerea  schimbărilor 

climatice (Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change) arată că 

pentru a avea o șansă reală de a limita încălzirea globală cu 2 grade 

Celsius, emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui reduse cu 40 până la 

70% până în 2050 raportat la anul 2010.  

• Stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă implică 

reducerea emisiilor generate de producerea energiei și consum, transport, 

locuințe, industrie, utilizarea terenurilor și așezările umane, deci acest 

proces este foarte strâns legat de eficiența energetică.  

 

 

 



Eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră 

Una dintre soluții este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de 
industria producătoare de energie electrică. Deși energia nucleară este 
considerată o soluție cu emisii reduse de CO2, are o serie de riscuri, pornind de 
la extragerea uraniului și până la operarea centralelor. O soluție alternativă este 
renunțarea la combustibilii fosili  și utilizarea energiei solare și a celei  eoliene. 
Utilizarea mai eficientă a energiei electrice este importantă deoarece ar oferi o 
mai mare flexibilitate în alegerea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. 

 

 



Eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră 

Gestionarea terenurilor este o altă componentă importantă a măsurilor ce ar 

trebui întreprinse. Încetinirea despăduririlor și plantarea de arbori ar putea 

stopa și chiar inversa creșterea emisiilor generată de folosirea terenurilor. 

Prin împăduriri, terenul ar putea fi folosit pentru a capta dioxidul de carbon din 

atmosferă.  



Concluzii 
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