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Energia solară



Energia solară

Energia solară este energia emisă de Soare, fiind o sursă de energie regenerabilă.

Energia solară poate fi folosită să:

• genereze electricitate prin celule 
solare (fotovoltaice)
• încălzească clădiri, direct
• încălzească clădiri, prin pompe de căldură
• încălzească clădiri și să producă apă caldă de 
consum prin panouri solare termice

Panourile solare sunt de două tipuri: termice (apă 
caldă) și fotovoltaice (electricitate).

Știai că…
energia solară nu are culoarea verde, ci e produsă dintr-o 
sursă prietenoasă cu mediul înconjurător?



Eficiența energetică



Cum economisim energie în școala 
noastră? Cum devenim eficienți?

✔ îmbunătăţirea izolaţiei termice a 
anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre 
şi uşi, planşeu peste ultimul nivel, planşeu 
peste subsol);

✔ prin înlocuirea tâmplăriei exterioare 
existente, inclusiv a celei aferente 
accesului în clădirea, cu tâmplărie 
termoizolantă – senzori;

✔ izolarea termică a podului existent al 
clădirii;

✔lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul 

îmbinărilor şi străpungerilor la faţade;

✔izolarea termică a pereţilor exteriori la 

interior, în cazuri argumentate 

arhitectural;

✔montarea de robinete cu cap termostatic 

(cu acces limitat) la aparatele terminale de 

încălzire/răcire – termostate la 

calorifere/AC.

Eficientizare termică



Cum economisim energie în școala 
noastră? Cum devenim eficienți?

✔ instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei în scopul reducerii 
consumurilor energetice din surse 
convenţionale şi a emisiilor de gaze cu 
efect de seră - panouri solare 
fotovoltaice;

✔ sistemele de producere a energiei 
utilizând surse regenerabile ce pot fi 
montate conform soluţiei tehnice, pe 
clădire sau în apropierea acesteia;

✔sistemelor inteligente pentru 

gestionarea şi monitorizarea oricărui tip 

de energie;

✔înlocuirea corpurilor de iluminat cu 

corpuri de iluminat cu eficienţă 

energetică ridicată şi durată mare de 

viaţă - tehnologie LED;

✔instalarea de corpuri de iluminat cu 

senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde 

acestea se impun pentru economie de 

energie.

Eficientizare energetică - electricitate



Cum economisim energie în școala 
noastră? Cum devenim eficienți?

✔ sisteme de economisire a apei - montarea 
robinetelor automate;

✔ sisteme producere apa calda - panouri 
solare termice;

✔ identificare resurse care pot fi colectate 
pentru reciclare – hartie, cartoane, PET-uri 
etc.;

✔ modalitati de reciclare în școală;

✔ concepere campanie de activitate care să 

încurajeze ecologia în școala voastră;

Eficientizare resurse – apă & reciclare



Cum economisim energie în școala 
noastră? Cum devenim eficienți?

✔Complexitatea proiectului – să conțină cât 
mai multe măsuri de eficientizare;

✔Fezabilitatea proiectului – să fie realizabil;

✔Modalitatea de prezentare.

De ce trebuie să țineți cont:



Concurs GrEEnfluencer





Regulamentul concursului
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Echipă

Formezi o echipă de minim 3 

persoane împreună cu colegii tăi

Creați un video

Vă puneți imaginația la 

încercare și realizați un clip de 

30-40 de secunde

Trimiteți clipul 

Materialul realizat se încarcă 

direct în formularul nostru în 

format mp4 sau link YouTube

Jurizăm

Echipa noastră vizionează 

toate clipurile trimise de către 

voi și în cadrul galei anunțăm 

câștigătorii



Șef la energie 

regenerabila 

:D

Echipă

Echipele trebuie să fie formate din minimum 3 membri; 

În cadrul unității voastre de învățământ puteți crea mai 
multe echipe;

Toți membrii echipei trebuie să lucreze pentru 
realizarea clipului video;

Toată echipa trebuie să fie prezentă la Gala 
GrEEnfluencer;

Absolut toți participanții trebuie să se distreze și să își 
ducă la extrem imaginația.



Șef la energie 

regenerabila 

:D

Se acceptă clipuri cu o durată de 30-40 de secunde

Tema clipului trebuie să prezinte o activitate din 
viața de zi cu zi, cu un twist eco friendly - se pot 

prezenta diferite mecanisme/ activități care 
promovează energia verde sau eficiența energetică.

Poți să spui o poveste, să prezinți un mecanism sau 
chiar să faci un clip de entertainment ce vizează cele 

2 teme menționate mai sus.

Filmarea se face în modul portrait - exact ca acel 
story de la Instagram.

Creați un video



Șef la energie 

regenerabila 

:D

Toate echipele trebuie să completeze chestionarul: 
https://forms.gle/WmPyp7GEvaHQt3f37 

până pe data de 21 martie 2021.

Clipul trebuie să fie la o calitatea audio/video cât mai 
bună - HD/Full HD;

Se poate încărca direct în document (dacă are sub 100 
mb) sau se poate insera un link de YouTube;

Clipurile vor fi promovate pe canalele noastre de 
comunicare - YouTube, Facebook, Instagram și Tik Tok;

Vă recomandăm ca în clip să nu apară și alte persoane.

Trimiteți clipul 





Șef la energie 

regenerabila 
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Jurizarea se realizează de către un juriu format din 
echipa CEZ și Progress;

Aceștia vor urmări creativitatea, inventivitatea și acolo 
unde este cazul chiar și inovația;

Se depunctează depășirea a 40 de secunde;

Puncte bonus pentru cei ce respectă regulile de 
încadrare a imaginii.

Jurizăm



Șef la energie 

regenerabila 

:D

Gala GrEEnfluencer

Pentru că ne place să sărbătorim, la sfârșitul lunii martie 
organizăm o gală și invităm toate liceele partenere să fie 
alături de noi. În cadrul acestei gale online, vom anunța și 

câștigătorii concursului „Laboratorul minților verzi”.
Gala se organizează pe platforma Hopin și îți poți invita și 

prietenii să te susțină.



Contact



✔0742214576

✔robert.pelin@progressfoundation.ro

✔www.progressfoundation.ro

Robert Pelin

Vă stau alături pe toată durata atelierului „Laboratorul 
minților verzi”!

Ne putem auzi pentru întrebări, clarificări sau sfaturi.

mailto:robert.pelin@progressfoundation.ro


✔0733559604

✔adrian.vintila@cez.ro

✔www.cez.ro

Adrian Vintilă

Le stau alături celor interesați de energie verde.

Ne putem auzi pentru întrebări, clarificări sau sfaturi.



Mulțumim!


