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Materiale oferite prin 
amabilitatea 

Energia 
electromagnetică 
a radiațiilor solare 

este transformată în 
energie electrică.

Grupați sursele de energie prezentate într-un tabel, separându-le în surse regenerabile și 
surse neregenerabile. Realizați un poster în care documentați efectele ambientale (pozi-
tive și negative) ale surselor de „energie verde”.aplicații

Surse de energie. Surse neregenerabile și surse 
regenerabile. Impactul ambiental al surselor de energie 
electrică și termică. Impactul ambiental al „energiei verzi”

CONSUMUL DE ENERGIE

Energie eoliană

Energie din biomasă

Energie mareică

Energie solară

Energie geotermală

Hidrocentrală

Petrol, gaze naturale, 
cărbuni, lemn

Energie nucleară

Vântul învârte palele 
unei turbine, cuplată 
la un generator, 
producând astfel 
energie electrică.

Materia vegetală 
este folosită pentru 
producerea de energie 
fie direct, prin ardere, 
fie prin transformarea în 
biocarburanți.

Apa învârte palele unei 
turbine, cuplată la un 

generator, producând astfel 
energie electrică.

Prin arderea acestor combustibili, este 
produsă căldură (energie termică). Aceasta 
poate fi folosită pentru încălzirea spațiilor sau 
pentru transformarea apei în abur; aburul 
sub presiune învârte o turbină cuplată la un 
generator, producând astfel energie electrică. 

Căldura rezultată din 
reacțiile de fisiune nucleară 

este folosită pentru 
transformarea apei în abur; 

aburul învârte o turbină, 
rezultând energie electrică.

Energia cinetică 
a apei în cursul 
mareelor (flux, 
reflux) este 
transformată în 
energie electrică.

Energia termică 
a apelor calde 
subterane este 
folosită fie pentru 
încălzire, fie 
pentru a produce 
energie electrică, 
prin intermediul 
aburului.

PRO:  Poate alimenta atât o gospodărie, 
cât și un întreg oraș. 

PRO:  Nu emană gaze cu efect de seră.
CONTRA:  Turbinele eoliene sunt zgo-

motoase, iar fabricarea și  
instalarea lor sunt foarte  
costisitoare.  

CONTRA:  Depind de capriciile vântului.

(regenerabilă)
Energie eoliană

PRO:  Mareele sunt previzibile, fiind sur-
se sigure de energie. 

PRO:  Nu emană gaze cu efect de seră.
CONTRA:  Construcția centralelor  

mareomotrice este foarte 
costisitoare. 

CONTRA:  Centrala poate avea efecte 
negative asupra mediului.

(regenerabilă)
Energie mareică

PRO:  Materiile prime sunt  
eficiente și relativ ieftine. 

PRO:  Nu emană gaze cu efect 
de seră.

CONTRA:  Deșeurile nucleare 
sunt foarte toxice. 

CONTRA:  Reactoarele nucle-
are au costuri de 
funcționare foarte 
mari.

(neregenerabilă)
Energie nucleară

PRO:  Ușor de extras și de  
transportat. 

PRO:  Combustibil puternic  
și versatil.

CONTRA:  Emană CO2 prin ardere. 
CONTRA:  Este dificil și costisitor 

să găsești noi zăcămin-
te de petrol.

(neregenerabil)
Petrol

PRO:  Produce atât rezerve  
de apă, cât și energie. 

PRO:  Nu emană gaze cu efect 
de seră.

CONTRA:  Poate provoca 
inun dații la nivel 
local. 

CONTRA:  Construcția unei 
hidrocentrale este 
foarte costisitoare.

(regenerabilă)
Hidroenergie

PRO:  Asigură electricitate și 
combustibil. 

PRO:  Sursă de energie ieftină 
și abundentă.

CONTRA:  Emană CO2 prin  
ardere. 

CONTRA:  Regenerabilă doar 
dacă culturile sunt 
replantate.

(regenerabilă)
Biomasă

PRO:  Extragerea lor este  
ieftină. 

PRO:  Rezerve abundente  
în întreaga lume.

CONTRA:  Emană CO2 prin  
ardere. 

CONTRA:  Extragerea cărbune-
lui distruge terenul.

(neregenerabili)
Cărbuni

PRO:  Panourile solare sunt silențioase și 
au costuri mici de întreținere. 

PRO:  Nu emană gaze cu efect de seră.
CONTRA:  Fabricarea panourilor este 

costisitoare. 
CONTRA:  Cantitatea de lumină solară 

care ajunge la sol fluctuează.

(regenerabilă)
Energie solară

PRO:  Nu emană gaze nocive. 
PRO:  Rezervă bogată de energie.
CONTRA:  Costuri ridicate de 

construcție a unei centrale 
geotermice. 

CONTRA:  Este dependentă de activi-
tatea vulcanică.

(regenerabilă)
Energie geotermică

PRO:  Sursă de energie ieftină 
și abundentă. 

PRO:  Sursă sigură, pe termen 
lung. 

CONTRA:  Emană CO2 prin  
ardere. 

CONTRA:  Regenerabil doar 
dacă se replantează

(regenerabil)
Lemn

PRO:  Poluează mai puțin de-
cât petrolul sau cărbunii. 

PRO:  Ușor de transportat.
CONTRA:  Emană CO2 prin  

ardere. 
CONTRA:  Este periculos să 

lucrezi cu ele (pu-
ternic inflamabile).

(neregenerabile)
Gaze naturale


