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Mission Notebook
Explorează energia din jurul tău  
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Toată lumea la bord
Iată-ne aici, gata să explorăm lumea care ne înconjoară, pentru a descoperi 
energia electrică și numeroasele sale aplicații.
Te-ai gândit vreodată câte lucruri face posibilă electricitatea? Ne permite să 
păstrăm alimentele, să încălzim apa, să comunicăm, să iluminăm orice fel de 
loc, să călătorim în spațiu, să mergem cu autovehiculul, sau cu bicicleta, sau la 
bordul unui scuter silențios și cu zero emisii.
Și din acest motiv este important să fie accesibilă tuturor, oriunde în lume.

Dar, să începem repede aventura: ai 8 locuri, 8 etape disponibile. În fiecare 
vei găsi curiozități, idei, sugestii pentru a crea  și pentru a explora.
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Și nu se termină aici: aventura continuă pe http://playenergy.enel.com/ unde vei putea găsi 
inspirații noi și vei putea vedea creațiile tale. Cum? Este de ajuns să trimiți lucrările pe care le 
vei face cu acest Mission Notebook la: 
Centrul de Coordonare PlayEnergy Banat: Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 65 – 71, cod poștal 
310169, județul Arad, Departament Comunicare (pentru școlile și liceele din zona Banat);
Centrul de Coordonare PlayEnergy Dobrogea: Constanța, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, cod 
poștal 900587, județul Constanța, Departament Comunicare (pentru școlile și liceele din zona 
Dobrogea);
Centrul de Coordonare PlayEnergy Muntenia: București, B-dul Ion Mihalache, nr. 41 – 43, 
corp A, sector 1, Departament Comunicare (pentru școlile și liceele din București / Ilfov / 
Giurgiu).
Cele mai bune vor fi publicate în zona Interact a site-ului, gata să fie partajate cu toți prietenii 
și cu toți băieții și fetele din PlayEnergy, în țara ta și nu numai. 

Ai angajamente pentru luna mai 2015?
Din mai până în octombrie 2015, Milano găzduiește Expo 2015, Expoziţia universală dedicată 
unei teme cruciale: Hrănirea planetei, Energie pentru viață. A o vizita personal sau pe site-ul 
http://www.expo2015.org/en va fi ca o călătorie în jurul lumii, căutând răspunsuri la o mare 
provocare: ce putem face pentru a asigura mâncare, apă, energie tuturor persoanelor din lume?



6

Te-ai gândit vreodată că... 
și frigiderul are un creier?

Frig produs în mod natural

Acasă

Harta mea cu locuri și misiuni.
Unde iei startul? Explorează energia!

În centrale

La serviciu

Te-ai gândit vreodată că...
și locuințele pot fi inteligente (smart)?

Ce culoare are casa ta?

În oraș

Te-ai gândit vreodată că...
nu este mare diferență între 
un organism viu și o centrală?

Te-ai gândit vreodată că...
energia electrică aduce modificări 
și îmbunătățiri în modul nostru de a lucra?

Construcții în curs de execuție

Cu ce te ocupi?
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Te-ai gândit vreodată că... 
mașinile electrice nu sunt o invenție recentă?

Te-ai gândit vreodată că... 
poți contribui la o capodoperă virală și globală?

Te-ai gândit vreodată că... 
numărul de persoane de pe glob 
este în continuă creștere?

Te-ai gândit vreodată că... 
vei putea ține în mână avatarul prietenilor tăi?

Un plin de energie 

Efecte speciale

Un simbol pentru energie

Călătorie în spațiu și timp

În mijloacele de transport

În artă și în comunicare

În lume

În viitor
Te-ai gândit vreodată că...
energia electrică aduce modificări 
și îmbunătățiri în modul nostru de a lucra?
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Energia electrică este o resursă prețioasă indispensabilă. Ești acasă? Privește 
în jur: chiar dacă nu o vezi, face să funcționeze becuri și espressoare, PC-uri și 
jocuri video, tablete și sisteme. Dacă te gândești bine, este chiar și:
• în alimentele pe care le mănânci: fără energie electrică, frigiderul nu ar 

putea păstra mâncarea ta preferată.
• în îmbrăcăminte: cum am putea să le spălăm și să le călcăm fără mașină 

de spălat și fier de călcat?
• în casa în care locuiești: gândește-te la lift, dar și la interfon, la sistemul 

de alarmă, la poarta automată.
• Și unde în altă parte? Provoacă pe cine este în casă să răspundă.

Cu privire la casă: ai auzit vreodată vorbindu-se despre domotică? Să 
spunem că este ca și cum am avea un majordom electronic. Da, deoarece, 
tocmai ca un majordom, se ocupă de multe, pentru  a face mai ușoară, mai 
sigură și mai eficientă viața în locuință, folosind tehnologia.
Cum? De exemplu, cu o instalație de domotică poți controla aparatele 
electrocasnice, poți porni și opri cuptorul, regla luminile și instalațiile de 
irigare ale grădinii, închiderea jaluzelelor  sau pornirea  încălzirii. Este nevoie 
de o simplă aplicație  descărcată pe smartphone sau tabletă și  totul se 
rezolvă chiar și atunci când nu ești acasă.

Energia de acasă

Și dacă majordomul 
domotic ar fi 100% 
al tău? Ce i-ai cere 
să facă?
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Ce ai spune dacă ai deveni scriitor? Iată o parte din povestea “Excursie la EXPO” de Francesco 
Gungui. Cum merge aventura? Inventează tu asta.

Este rândul tău: cine a vorbit de 
data asta? Cum se desfășoară proba? 
Leonardo, Michelangelo și Beatrice 
vor reuși să o parcurgă?

«Dar unde suntem?» întrebă Michelangelo și în acel moment îmi dau seama că, el însuși s-a transformat într-un 
avatar la fel și Beatrice dar și restul clasei.. chiar și…eu! Ah, apropo, numele meu este Leonardo. 
«Suntem pe Internet, ce întrebare» a spus profesorul «mă uimește că nu îl recunoașteți, având în vedere tot 
timpul pe care îl petreceți navigând?!»
«Da, dar nu așa... » am protestat timid.
«Acum stați uniți și urmați-mă. Trebuie să ajungem acolo» profesorul nostru ne indică o zonă cu bănci lungi de 
oțel, cuptoare, ecrane luminoase înclinate, care simbolizează fructe și legume de orice fel. Par tarabele unei piețe 
digitale, lângă fiecare ecran există chiar iconița unui coș. Câțiva vizitatori fac cumpărături, în timp ce alții gătesc. 
«A sosit momentul pentru prima probă, cea de bucătărie» anunță profesorul, în timp ce eu, Michelangelo și 
Beatrice ne așezăm în jurul unei mese, cu plită de inducție în locul aragazelor tradiționale, un frigider inteligent, 
plin de mâncare, oale și cuptoare smart, aparate electrocasnice supertehnologice, o tabletă cu o aplicație pentru 
a face cumpărături. Obiectivul este acela de a găti, cât mai multe rețete posibile, cu ingredientele care sunt în 
frigider. Dacă este neapărat necesar, putem face cumpărături, dar numai o dată și numai 10 alimente…Toate 
astea, împiedicând ca alimentele să expire,deoarece timpul va trece repede și fiecare secundă va corespunde 
unei ore.
«Nu puteți cere ajutor niciunui adult » ne explică profesorul «dar aveți la dispoziție un  ajutor special... bucătăria!»
«Și deja...» spuse Michelangelo sceptic «Și cum ne ajută bucătăria? Nu are mâini!»
«Nu sunt necesare numai mâinile pentru a găti. Veți vedea...»
Ceea ce vrea să spună profesorul, începem să înțelegem, după ce începe proba.
De fapt, tableta este conectată la bucătărie, prin intermediul unei aplicații, care propune rețete, care să se 
urmeze, cu ajutorul ingredientelor care sunt deja în frigider, astfel evităm risipe sau cumpărături în plus. Apoi 
ajungem la momentul în care să băgăm în cuptor.
«Și acum ce facem?» întreb «eu nu știu să gătesc.»
Michelangelo dă din cap. «Eu nici atât. Știu să fac omletă și atât...»
«Asta ar putea să fie o problemă.» spuse Bea.
«Nu este» spuse o voce feminină «Nu trebuie să vă îngrijorați, mă voi gândi eu.» Mă uit  în jurul meu.
«Am fost eu, sunt aici, mă vezi?»
«Dar cine ești?» întreb eu.
Beatrice ,în acel moment mă ia de braț și îmi 
arată oala de pe aragaz.
«Cred că oala vorbește...»
«Da, imagineză-ți!» spuse Michelangelo.
«Și de ce nu ar fi putut fi prietena mea?» a 
spus o altă voce, de această dată de bărbat.

Și apoi?
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Te-ai gândit vreodată că... 

poate frigiderul tău are un creier?

Și nu numai un creier, dar și un nume: smart fridge, și anume frigider 
inteligent. Ce face în mod special? De exemplu, memorează lista alimentelor 
pe care le păstrează și datele aferente de expirare. Evident este conectat 
la internet (da, chiar și frigiderul!) astfel, în timp ce faci cumpărături, îl poți 
contacta prin  smartphone sau tabletă, pentru a verifica de ce ai nevoie. 
Îl poți consulta chiar și pentru a avea o listă de rețete, care țin cont de 
alimentele conservate, sau de cele care urmează să expire. Un mod inovator 
pentru a evita risipa.

Pentru un smart fridge păstrarea mâncării este minimul pe care îl poate  face. 
Dacă atingi ușa mai mult,  devine transparent: astfel vezi ce este înăuntru fără 
a fi nevoie să-l deschizi.
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Și acum în misiune

Este frig la tine
Chiar și frigiderul cel mai smart din lume, 
cel puțin timp de o oră, nu face magii și 
trebuie să fie umplut. Pe scurt, dacă vrei 
ca băutura ta preferată să fie proaspătă, 
trebuie să îți amintești să o pui în frigider. 
Ai uitat să o faci? Suflecă mânecile și 
descoperă care este cel mai rapid mod 
pentru a o răci.
Deschide dozele. Introdu termometrul în 
fiecare și notează temperatura. Închide 
dozele cu folie alimentară transparentă 
fixând-o cu un elastic. Ia o oală, pune 
apă în ea, adaugă 2 linguri de sare, apoi 
adaugă gheața. Ia un prosop de hârtie, 
udă-l și înfășoară o doză. Pune a doua doză 
în apa cu gheață și sare. Lasă a treia doză 
așa cum este. Bagă-le imediat pe toate trei 
în congelator.
La fiecare 5 minute măsoară temperatura 
băuturii în cele trei doze. Fă acest lucru 
timp de cel puțin 4 ori.

Ce ai descoperit? Care este doza care s-a răcit cel mai repede?
Acasă, cu ajutorul părinților tăi, sau în clasă cu ajutorul profesorului de științe și a 
colegilor află de ce.

Timp Doza 1  Doza 2 Doza 3
(minute) înfășurată  în apă normală
 în prosop ud  + gheață + sare 

0   

5   

15    

20   

• 3 băuturi la doză, similare 
 și la temperatura camerei
•  1 prosop de hârtie
•  2 linguri de sare
•  câteva cuburi de gheață
•  apă
•  1 termometru
•  folie alimentară 
 transparentă
•  3 elastice
•  puțin loc în frigider sau 
 în congelator
•  1 ceas

Îți trebuie
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Pe Pământ suntem 7 miliarde de persoane: mai mult de jumătate trăiesc în mediul urban. 
Și tocmai în zonele urbane se concentrează consumuri mai mari de resurse, începând de la 
energie. Din fericire, există proiecte pentru a transforma orașele în smart cities, care consumă 
și se dezvoltă având grijă de mediu și fiind atente la economie și la eficiența energetică. Pe 
scurt, orașele sunt mult mai curate, silențioase, iluminate, sigure și se poate locui în ele.
Știi să recunoști un smart city? Iată câteva indicii: mijloace electrice de transport, locuințe cu 
panouri solare, instalații fotovoltaice pe acoperișurile caselor și a halelor industriale, mini 
turbine eoliene, rețele electrice inteligente, contoare electronice, clădiri bine izolate, iluminare 
publică cu LED, servicii de bikesharing, dar și piste de biciclete, parcuri, cetățeni informați și 
activi. Și apoi? Fă o plimbare în jurul lumii, printre soluții inovatoare și idei originale, cum sunt 
acestea din cele două pagini.

Nu îți amintești ce sunt?  
Întreabă-l pe profesorul 
tău: în Ghidul PlayEnergy 
pentru Profesor sunt toate 
informațiile necesare.

Bine ai venit smart city

În Brazilia, Enel trasnformă Búzios în 
primul oraș inteligent din America 
Latină. Printre propuneri, cursurile 
școlilor cu privire la consumul conștient 
de energie și taxiurile electrice de apă: 
silențioase și fără emisii.

În Italia, Genova devine smart 
din portul său. Electrificarea 

cheiurilor permite navelor mari, 
oprite, să oprească  motoarele cu 
motorină și încărcarea cu energie 

a cheiurilor reduce emisiile de 
CO2 și zgomot.
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Archilede High Performance este felinarul stradal 
cu LED, de înaltă eficiență al Enel. Este atât de 
inteligent, încât se adaptează la context: în 
parcuri, de exemplu, are susținerea 
din lemn ca și leagăn,   balansoare și copaci.

În Malaga, Spania, Enel lucrează din 2009 
la proiectul Smartcity Málaga, cel mai mare 
experiment european, de oraș sustenabil  și 
inteligent din punct de vedere energetic. 
Provocarea implică zona Playa de La Misericordia. 
Aici felinarele funcționează cu mini turbine 
eoliene, cu ax vertical și cu panouri fotovoltaice, 
integrate în spațiul urban.

Te-ai gândit vreodată că... 

până și clădirile pot fi smart?
Într-un smart city, chiar și clădirile sunt inteligente, 
și anume sunt super eficiente. Cum fac asta? De 
exemplu, sunt bine izolate, astfel nu emană căldură 
în exterior și consumă mai puțină energie.

Este momentul pentru a deveni 
smart detective. Uită-te în jurul tău 
și descoperă cel puțin 3 elemente 
speciale, care fac locul în care 
locuiești smart. Și dacă  nu găsești, 
inventează-le tu.
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Este rândul tău: 
ce ar mai putea surveni?

«Și iată momentul pentru noua probă: trebuie să construiți un smart city.»
«Dar cum să facem?» Eu, Michelangelo, Beatrice și toți colegii noști ne uităm la profesor  foarte uimiți.
«Nu vă îngrijorați: proba se desfășoară în acest câmp mare de grâu, în mijlocul căruia sunt ascunse 
câteva obiecte, care trebuie găsite. Fiecare grupă are un câmp de bază, la marginile câmpului în care 
să înscrie obiectele, care vor avea aspectul unei monede mari, ca o farfurie cu un desen. Și acum, pe 
locuri…porniți!» a exclamat profesorul, în timp ce toți se aruncă în mijlocul câmpului. Eu, Michelangelo 
și Beatrice ne împărțim pentru a strânge cât mai multe iconițe posibile.
După o jumătate de oră ne regăsim la câmpul de bază cu un teanc de monede. Începem să descifrăm 
desenele și recunoaștem deja primele elemente.
«Priviți aici» spuse Beatrice «acestea sunt turbine eoliene și acestea pe acoperiș sunt cu siguranță panouri 
fotovoltaice ».
«Pentru a furniza energie unui smart city sunt foarte bune!» Michelangelo ia două monede și le 
introduce în slotul din câmpul nostru de bază. O lumină verde se aprinde de două ori și sunetul unei 
trâmbițe răsună în aer. Noroc!
«Aceasta este o mașină» spuse Beatrice arătând desenul pe o altă monedă «deci nu este bună, nu este 
ecologică.»
«Cu condiția să fie electrică» intervin eu «privește, nu are țeavă de eșapament, deci este bună pentru 
orașul nostru smart.»
«Ești sigur?» întrebă Michelangelo.
«Trebuie să încercăm» iau moneda și o introduc. Imediat se aprinde lumina verde și se aude din nou 
sunetul trâmbiței. După acele prime trei monede continuăm mai repede, găsind multe alte ingrediente 
utile, pentru a ne construi orașul: biciclete electrice, mijloace 
publice, contoare inteligente, felinare cu LED, piste 
pentru biciclete…
Îndepărtăm, în schimb, alte elemente: mașini 
stând în coloană, claxoane care răsună, 
rondouri fără nicio floare, clădiri cu super 
energie, becuri incandescente…
Continuăm până la un anumit 
punct…

Și apoi?
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Și acum în misiune.

Ce culoare are casa ta?
Știi ce este termografia? Este un mod de a descoperi pierderile de căldură ale 
unei clădiri. Cu o cameră specială, de fotografiere a clădirii și pe baza culorilor 
din imaginea obținută, se pot identifica punctele de risipire și revenirea la cauze. 
Astfel, planificarea intervențiilor de reabilitare devine mai ușoară. Privește 
imaginea de mai jos: galben și roșu corespund punctelor de risipire a căldurii, în 
timp ce albastru indică o izolare bună.

Fotografia prezentată. Acoperișul 
este bine acoperit. Punctele de risipire 
de sub ferestre indică calorifere izolate 
prost, care risipesc căldura către exterior. 
Probabil, deasupra ferestrelor se află 
casetele roletelor, chiar și acestea mai 
puțin eficiente, în timp ce ferestrele 
galbene indică faptul că ele nu sunt 
de generație nouă și risipesc căldura 
interioară.

După tine, acoperișul este bine izolat? 
Cărui lucru corespund punctele de risipire dedesubt, deasupra și în jurul 
ferestrelor? Acum este rândul tău: desenează sau fă o fotografie casei tale sau 
școlii tale și apoi coloreaz-o: va fi toată albastră deoarece, din fericire, este bine 
izolată, sau va avea părți galbene și roșii?
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Energia pe care o folosim în fiecare zi este produsă în centrale electrice de diferite tipuri, 
folosind combustibili fosili (petrol, gaze naturale și cărbune) și surse regenerabile (soare, 
vânt, apă, geotermie, biomasă). Pentru a respecta mediul și pentru a avea în orice moment, 
toată energia de care este nevoie într-o țară, trebuie să folosim toate resursele aflate la 
dispoziție, astfel încât să obținem un mix energetic echilibrat.

Centrală 
termoelectrică 
pe bază de 
combustibil 
fosil 

Barajul unei centrale hidroelectrice

Centrală 
fotovoltaică

Instalație pe bază de biomasă

Parc 
eolian 

Centrală geotermică

EnergyMix
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Este rândul tău: 
ce ai face dacă ai fi cu Leonardo, Beatrice și Michelangelo?

«Leonardo!?! Ești? Noi suntem aici!» Bea și 
Michelangelo îmi fac semn să mă alătur lor, la 
noua noastră locație.
«Pentru a produce energie electrică există mai 
multe moduri: sursele fosile ne permit să producem 
electricitate în mod continuu, dar se termină. În 
schimb, sursele regenerabile vor exista mereu, dar nu 
produc mereu energie electrică» explică profesorul. 
«Sarcina fiecărei grupe va fi aceea de a furniza electricitate, unui oraș virtual, folosind numai surse 
regenerabile. Computerul vă va spune periodic, de câtă energie este nevoie. Este totul clar?»
Nu, deloc, mă gândesc, dar nu spun acest lucru. Începem astfel o nouă probă. Pe ecranul computerului 
apare un cer plin de nori, din care cad fulgi mari de zăpadă. Am impresia că simt frigul și…chiar îmi este  
frig!
«Ah, am uitat să vă spun că problemele cărora va trebui să le faceți față, nu sunt chiar atât de…virtuale» 
spuse profesorul. Ridic capul spre cer și simt fulgii de zăpadă, care cad deasupra noastră, în timp ce un 
vânt puternic ne face să tremurăm.
«Dar ce trebuie să facem?!» urlu, ca  să acopăr zgomotul vântului.
«Nu știu!» strigă și Beatrice la rândul său.
Pe ecran se aprinde o lumină roșie, de avertizare, cu textul  «nivel de energie prea scăzut, în câteva 
secunde vom suspenda furnizarea.» Mă uit în jurul meu și văd că luminile din orașul nostru au început să 
se estompeze. Trebuie să facem ceva, și asta imediat!
În acel moment îmi dau seama că panourile fotovoltaice sunt cele care produc energie și care, cu norii și 
cu zăpada, nu sunt  cel mai bun sistem. În schimb, este un vânt puternic…
«Am înțeles!» dau click pe iconița turbinelor eoliene, care încep imediat să se rotească. Lumina de 
avertizare se stinge. Am făcut și asta! Apoi norii dispar și se oprește și vântul: turbinele eoliene se închid 
și lumina de avertizare se aprinde din nou… 
«Este un râu acolo în fundal» spuse Bea arătând un curs de apă care coboară 
dintr-un ghețar. «Să acționăm centrala hidroelectrică!» a exclamat și astfel 
ne descurcăm, până când nu vedem că ghețarul s-a topit complet și râul 
pare că seacă. Timpul se scurge repede…Niciunul dintre noi nu are dubii, 
însă: să acționăm panourile fotovoltaice! Dar, de această dată, lumina 
de avertizare rămâne aprinsă și pe ecran apare și un mesaj. «În oraș se 
risipește prea multă energie, producția voastră nu este suficientă.»
«Și astfel ce putem face?» întreb mereu tot mai îngrijorat...

Și apoi?



18

Te-ai gândit vreodată că...

nu este o diferență majoră între 
un organism viu și un oraș?
Țara noastră, orașele noastre și casele 
noastre sunt ca niște organisme vii, 
enorme: așa cum tu ai nevoie să te 
hrănești în mod echilibrat, pentru 
a crește bine, la fel țările, orașele și 
casele au nevoie de energie, pentru 
corecta lor funcționare. Și mai este și 
altceva: tu trebuie să mănânci puțin 
din toate (carbohidrați, proteine, 
legume, fructe…) și ele, pentru a 
avea toată energia necesară, trebuie 
să poată conta pe un mix echilibrat 

de resurse. După cum ai descoperit 
deja, pentru a produce energie 
electrică în mod eficient, durabil și 
sigur este necesar să recurgi la toate 
resursele disponibile, regenerabile și 
nu numai. Chiar și deoarece soarele 
și vântul oferă energie curată, dar nu 
constantă (soarele, de exemplu, nu 
strălucește 24 de ore din 24), la fel 
cărbunele, gazul natural și petrolul 
nu sunt resurse green dar asigură o 
producție electrică constantă.
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Și acum în misiune.

Construcții în curs  

Stâlpii transportă energia de la centralele în 
care este produsă, până la locuința ta. 
Încearcă să construiești o machetă.  

Cu plastilina faci mai multe bile. Începe prin a construi stâlpul tău folosind bilele 
de plastilină pentru a lega spaghetele între ele (rupe-le dacă sunt prea lungi). 
Ca și un inginer structural, începe prin a testa rezistența diferitelor forme pentru 
bază: triunghiuri, pătrate, hexagoane…Care este cel mai bun? Amintește-ți: 
stâlpii ocupă spațiu puțin pe sol, urcă  și, evident, trebuie să fie super-stabili! 

•  250 g de spaghete
•  puțină plastilină.

Ai nevoie de
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Profesii conexe energiei
Cine nu și-a dorit să fie un super erou, pentru a acționa cu 
curaj și noblețe, pentru a trăi aventuri incredibile și pentru 
a ajuta omenirea și Planeta. Care este preferatul tău? Flash 
care se mișcă cu o viteză extraordinară, sfidând legile fizicii? 
Sau Thor, zeul tunetului, dotat cu o forță incredibilă și 
capabil să controleze chiar și clima? Super eroii din desenele 
animate nu există, dar muncitori, tehnicieni specializați, 
ingineri, cercetători, experți de siguranță lucrează în mod 
extraordinar, pentru a face astfel încât energia să fie produsă, 
transportată și folosită, în moduri diferite, căutând sisteme 
inovatoare, tot mai eficiente și curate pentru noile aplicații.
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Știi de câți profesioniști este nevoie, pentru a asigura toată energia, pe care 
o folosim în orice moment, din ziua noastră? Responsabili de centrale și de 
siguranță, muncitori care fac mentenanța rețelei, tehnicieni-montatori de 
instalații din surse regenerabile, cercetători, experți de distribuție, agenți de 
vânzare a energiei electrice. Știi câțiva sau cunoști pe cineva personal?

Energia înseamnă și tehnologie: una 
o sprijină pe cealaltă către o inovație 
continuă. Un exemplu? Au ieșit deja 
smartglasses, ochelarii inteligenți, 
care funcționează ca un computer. 
Se conectează la internet iar pe 
lentile se poate vizualiza un ecran 
și se poate interacționa cu obiecte 
digitale, prin intermediul mișcărilor 
capului, sau prin comenzi vocale, 
menținând ambele mâini libere. 
Astfel, vei putea naviga în sistemul 
solar, poți crea un videoclip sau poți 
citi un e-mail. Pe scurt, energia și 
tehnologia privesc spre viitor. Dar tu? 
Ai un vis în sertar, un proiect secret, 
super inovator?
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Te-ai gândit vreodată că...

energia electrică ne schimbă și ne 
îmbogățește modul nostru de a lucra?
Gândește-te la efectele speciale din timpul 
concertelor, la astronauții care pot comunica cu 
noi din spațiu prin internet, la regizorii care fac 
filmări uluitoare, folosind drone dotate cu camere 
video, la chef-ii care au la dispoziție imprimante 
alimentare 3D sau chiar la societățile care pot 
monta instalații fotovoltaice pe acoperișurile 
halelor, producând energia electrică de care au 
nevoie. Sunt și light designerii care proiectează 
și realizează becuri de orice fel. Au o profesie 
creativă, care îmbină tehnologia, arta și energia. 
Gândește-te că a fost realizată o poartă, care să 
poată produce energie, pentru a ilumina mediul 
înconjurător: în locul geamurilor normale, au fost 
introduse panouri solare fotovoltaice, transparente 
și colorate, care alimentează benzi cu LED-uri 
luminoase.
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Come hai scoperto, l’energia ha trasformato 
molte professioni o addirittura ne ha 
fatte nascere di nuove: lo sviluppatore di 
interfacce per la domotica, l’architetto 
eco-efficiente, l’esperto di smart grid, lo 
sviluppatore di app, il mobility manager e 
molte altre ancora. Chissà se aiuta anche 
i tuoi genitori o i tuoi insegnanti nel loro 
lavoro. Intervistali per scoprirlo…

După cum ai descoperit, energia a transformat multe profesii sau chiar a dat 
naștere la altele noi: dezvoltatorul de interfețe pentru domotică, arhitectul 
eco-eficient, expertul smart grid, creatorul app, mobility manager și multe 
altele. Și tu cunoști pe cineva care folosește energia în munca sa? Încearcă să-l 
intervievezi. Alege, dacă  te prezinți cu hârtie și pix, sau dacă  folosești un cititor 
mp3 dotat cu aparat de înregistrat și salvează conversația într-un fișier audio, care 
trebuie partajat și reascultat, sau dacă  intervievezi o persoană aflată la distanță, 
folosind un computer dotat cu conexiune la internet și cu un software pentru a 
dialoga la distanță. Tu ce preferi? Iată și o pistă pentru interviu.
Cum se desfășoară ziua ta lucrătoare?
Ce adaugă energia electrică profesiei tale? O face mai ușoară, mai puțin 
obositoare, mai eficientă, mai distractivă?
După tine, cum se va schimba pe viitor munca ta?

• o persoană care 
 să fie intervievată.

Ai nevoie de

Și acum în misiune.

Ce muncă desfășori?
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Un plin special
Singur sau cu cineva, câte deplasări faci în timpul unei 
zile? Care este, după tine, mijlocul de transport, cel mai 
durabil pe care îl ai la dispoziție, tu personal? 
Picioarele tale, desigur! Mișcarea este un mod optim, 
pentru a-ți face bine ție și planetei noastre. De fapt, 
transporturile au un rol foarte important în combaterea 
schimbărilor climatice: mai bine de 22% din emisiile 
mondiale de CO2 (dioxid de carbon) derivă din acest 
sector.
Din acest motiv, cercetătorii și societățile caută soluții 
alternative pentru vehiculele tradiționale. Care? De 
exemplu, mijloacele electrice: autovehicule, biciclete, 
furgonete, autobuze, chiar și motociclete și bărci fac 
plinul de energie electrică, sunt silențioase și nu poluează.
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Ai mai auzit aceste cuvinte? Știi ce înseamnă? Ajută-te de ai tăi pentru 
a descoperi semnificația acestora și dacă întâmpinați probleme (li se 
întâmplă și celor mari!) căutați pe internet. Apoi, inventați mijlocul vostru 
ideal: cum va fi? Comod, rapid, ecologic, distractiv, colorat, dotat cu…cu 
ce? Puteți face un colaj, folosind bucăți de autovehicule tăiate din reviste, 
alegeți câte un element și mixați-le pe toate împreună, sau faceți un 
proiect adevărat și personal.

Din mai până în octombrie 2015, Italia 
va găzdui un mare eveniment: Expoziția 
universală, care se va desfășura la Milano. 
La EXPO vor participa foarte multe 
persoane din toată lumea și foarte 
multe țări, inclusiv a noastră. Împreună, 
vor căuta noi modalități de a asigura 
tuturor o alimentație sănătoasă, sigură și 
suficientă. Enel, în calitate de Smart Energy 
and Lighting partner al acestui eveniment 
foarte important, va instala 100 de stații 
de încărcare  pentru a încărca mijloacele 
electrice, care permit expozanților și 
vizitatorilor să se deplaseze în mod curat 
și silențios. Cum vă imaginați stația de 
încărcare Enel pentru Expoziție? Ce formă 
va avea? Ce culori?

#CARSHARING#E-CAR #BIKESH
A

RIN
G

#MAȘINĂHIBRID #AUTOVEHICULEELECTRICE
#BICICLETEASISTATELAPEDALARE

#BIFUEL
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Te-ai gândit vreodată că...

autovehiculele electrice nu sunt 
o invenție prea nouă?
Chiar așa: primele autovehicule electrice erau deja răspândite în prima jumătate a anilor 
1800. În 1897, flota taxiurilor din New York a devenit electrică. Automobilele electrice 
erau preferate față de cel cu aburi și benzină, deoarece erau silențioase, nu vibrau, nu 
aveau mirosuri neplăcute și nu aveau nici măcar schimbător de viteze. Din 1920, o serie 
de factori economici și anumite invenții au marcat o schimbare de tendinţă în favoarea 
autovehiculului cu benzină: erau mai economice și reușeau să parcurgă distanțe mai 
lungi. Totuși, astăzi, ceva se schimbă din nou: autovehiculele electrice cu un plin parcurg 
chiar și 140 de km și stațiile  de încărcare sunt mereu mai diseminate. Viteza? 100 km/h, 
dar există unele prototipuri de concurs, care depășesc totuși 500 km/h. 
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Și acum în misiune.

Un plin de energie  
Nu toți cunosc avantajele autovehiculelor electrice: de exemplu, 
sunt curate și silențioase. Și poate nici măcar nu știu că pot ajunge 
la 100 km/h sau că, datorită unei încărcări rapide, se pot încărca în 
doar o jumătate de oră. Atunci, gândește-te tu la un mod de a le face 
cunoscute aceste detalii și informează-i pe toți. Cum? Acest lucru 
depinde de tine: încearcă să inventezi o campanie de comunicare 
cu privire la mobilitatea electrică. Găsește punctele forte, pentru a 
comunica acest serviciu inovator și alege mijloacele cele mai eficiente, 
pentru a ajunge la toate persoanele care te interesează. Deoarece 
tu știi deja, amintește-le tuturor, că nu sunt numai autovehicule 
electrice,  ci și alte mijloace care funcționează datorită energiei. De 
exemplu, la Veneția, în Italia, sunt bărci electrice, la Búzios, în Brazilia, 
circulă taxiuri pe apă, care își fac plinul cu energie electrică. Și cineva a 
inventat chiar și skateboard-ul electric!
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Energia conferă spectacol
Fără energie electrică, multe din formele și din instalațiile artistice, pe care 
le-ai văzut și tu, nu ar putea exista: luminile, care înveselesc străzile în timpul 
sărbătorilor, videoclipurile și concertele cu efecte speciale 3D, instalațiile  
care iluminează și pun în evidență clădirile istorice, piețele, tablourile sau 
sculpturile expuse la muzee. Dar există și festivalurile luminilor, care sunt 
organizate în orașe ca Berlin și Amsterdam și chiar lucrări de artă realizate cu 
neon.
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City of Energy este proiectul derulat de către Enel România, care colorează 
emoțiile și sărbătorește orașele.
A debutat în 2011 cu un concurs de design și o expoziție extraordinară 
de becuri de mari dimensiuni pictate de unii dintre cei mai talentați artiști 
graffiti din România. A fost un prim pas facut de compania Enel pentru 
a umple de culoare Bucureștiul. În 2012, campania a revenit cu o nouă 
provocare pentru tinerii pasionați de artă urbană, să se lase inspirați de 
energie și să aprindă orașul în culori. Pentru a duce mai departe aceasta 
inițiativă, în 2013 Enel a dedicat cinci posturi de transformare diferitelor 
forme și stiluri de artă. Pe 27 noiembrie 2013, în București, zeci de tineri 
au descoperit energia oraşului într-un city tour inedit ce a avut loc ca parte 
din proiectul Enel City of Energy. Călătoria a început în faţa Ateneului 
Român şi a avut trei opriri, la trei posturi de transformare Enel, ce au devenit 
puncte de atracţie turistică pe harta City of Energy. Prima oprire a fost pe 
Splaiul Independenței, unde artistul urban Allan Dalla a dezlănţuit energia 
pe zidurile unui post de transformare creând primul anamorphic din 
România. Lucrarea, privită dintr-un anumit punct fix, dezvăluie unul dintre 
personajele deja cunoscute ale artistului. A doua oprire a fost la postul de 
transformare Enel din Titan. Aici, artistul urban Boeme a realizat portretele a 
trei personalităţi marcante din istoria electricităţii: Benjamin Franklin, Andre 
Marie Ampere şi Michael Faraday. Ultima oprire din cadrul evenimentului a 
fost la postul de transformare Enel din Pipera. Pe pereţii acestuia au putut 
fi admirate portretele lui Graham Bell, Thomas Edison, Guglielmo Marconi 
şi Nikola Tesla. La fiecare oprire, participanţii la eveniment au primit vederi 
timbrate, ilustrate cu fotografia postului de transformare, pe care le-au putut 
trimite prietenilor direct în cutiile poştale City of Energy. Recent, balerina 
de renume mondial, Andreea Gavriliu, în cadrul proiectului “Dancing 
Bucharest”, a dansat în fața punctului de transformare din pasajul Pipera, 
pictat cu chipul fizicianului în cadrul proiectului City of Energy! Suntem 
onorați că artista Andreea Gavriliu a ales pentru dansurile sale un punct 
de transformare Enel. Această alegere dovedește ca obiectivul proiectului 
#cityofenergy, de a reda comunității urbane niște elemente fără identitate 
cum erau acele puncte de transformare, a fost realizat. 
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Te-ai gândit vreodată că ...

lumina este foarte importantă în artă?

Contribuie la perceperea tridimensionalității, la a conferi calitate suprafețelor, la 
crearea efectelor de lumină/întuneric, care amplifică sau reduce volumul unui 
obiect. Fă o încercare: ia un obiect, așează-l pe o masă, ia o torță și iluminează-l, 
variind unghiurile și intensitatea luminii. Ce se schimbă?

Datorită energiei electrice produse din surse regenerabile, expozițiile pot fi 
pregătite chiar și open air, cu structuri care se autoiluminează prin spoturi LED, 
alimentate de mini panouri fotovoltaice. Cu un ochi la artă și la durabilitatea 
mediului.
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Experimentează cum te poți juca cu efectele 
luminii. Invită-ți prietenii și cu ajutorul 
acestora, pune în față fiecărei lanterne un 
filtru colorat diferit și fixează-l cu bandă 
adezivă. Fă întuneric. Dă fiecare lanternă câte 
unui prieten. Spune-le să deschidă lanternele 
pe rând și să le îndrepte spre peretele alb. Ce 
culoare vezi pentru fiecare lanternă?
Și dacă, în schimb, suprapuneți cele trei 
lumini colorate, făcându-le să conveargă pe 
aceeași zonă a peretelui, ce observi?

Pune între lanterne și perete o mână și 
observă culorile umbrelor pe perete.
Cere prietenilor tăi să închidă pe rând una 
sau două lanterne și descoperă cum variază 
umbrele și culorile.
În cele din urmă, încearcă să iluminezi hârtiile 
cu una, două sau trei lumini colorate, în toate 
combinațiile posibile: în funcție de lumină, se 
va schimba culoarea hârtiilor.
Alege un obiect care îți este drag și care are o 
formă interesantă și proiectează umbra sa pe 
perete, iluminând cu lanterne colorate.

• 3 prieteni
• 3 lanterne similare, care 
 emit o lumină albă, 
 destul de intensă 
•  filtre colorate: roșu, 
 verde, albastru 
•  hârtii colorate: roșu, 
 verde, albastru, galben, 
 cyan, magenta
•  foarfeci
•  bandă adezivă
•  un perete alb.

Ai nevoie de

Observă logo-ul EXPO 2015: 
se joacă cu culorile, exact cum ai făcut 
tu cu lanternele și hârtiile!

Și acum în misiune.

Efecte speciale 
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Energia fără limite
Pentru tine, pentru noi, energia 
electrică este ”la îndemână”: 
ajunge acasă și la școală, încarcă 
aparatele electrocasnice și 
echipamentele de orice fel, deschide 
telefoanele, tabletele și jocurile, 
iluminează străzile, pune în mișcare 
autovehicule și trenuri, care ne fac să 
ajungem tot mai departe. 
Captează chiar și imagini ale 
Pământului din Spațiu. Suntem 

norocoși că în țara noastră energia 
este distribuită pe scară largă. Dar 
nu este așa peste tot: în lume 1,3 
miliarde de persoane trăiesc încă 
fără electricitate. A nu avea acces 
la energie înseamnă chiar să nu 
poți  găti, să nu te  poți încălzi, să 
beneficiezi de servicii igienice sau 
medicale necorespunzătoare. Pentru 
a hrăni Planeta și dezvoltarea sa, 
este nevoie și de energie.
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Pentru a construi un viitor mai bun. 8 
mari societăți energetice și EXPO 2015 au 
constituit WAME - World Access to Modern 
Energy, care promovează accesul la energie 
pentru toți. Chiar și Enel este unul dintre 
membrii fondatori ai acestei asociații non 
profit. De asemenea, Enel este angajată în 
combaterea sărăciei energetice prin proiectul 
ENabling ELectricity. În 2013, au fost realizate 
30 de inițiative, în 12 țări ale lumii, care au 
condus electricitatea la 2,3 milioane de 
persoane. Și pentru că împreună suntem mai 
puternici, gândește-te la o problemă, care 
este la școală sau în parc și cum ai putea-o 
rezolva, cu ajutorul prietenilor tăi. 

Știi ce  înseamnă a nu avea acces 
la energia electrică? Pentru a răspunde 
vizionează acest video:
http://www.wame2015.org/multimedia 
și altele pe care le găsești pe site: 
sunt filmate în multe țări ale lumii și oferă  
chiar și soluții inovatoare, pentru a rezolva 
problema.
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Te-ai gândit că...

numărul locuitorilor de pe Terra 
este în continuă creștere?
Știi câți locuitori sunt astăzi pe Planeta noastră?  Dar în țara noastră? 
Pentru a răspunde, accesează   http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515
Introdu data ta de naștere și vizualizează câți eram în anul în care te-ai născut. Tastează 
data de azi și afli câți suntem azi. Derulează  de-a lungul axei cu datele (axa absciselor) 
și privește câți vom fi în 2050. Apoi, din ecran în ecran, fă alte explorări: de exemplu, 
câți suntem în România? Dar în alte țări? 

Creșterea continuă a populației este 
legată de îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de creșterea dezvoltării 
tehnologice, medicale, economice și 
sociale. Dar, gândește-te: resursele 
de pe Planeta noastră sunt limitate.
Din acest motiv, pentru a permite 
un acces universal la toate 
resursele, este indispensabil să 
îmbunătățim eficiența energetică și 
sporirea contribuției tehnologiilor 
regenerabile (care se pot instala 
chiar și în locurile cele mai 
îndepărtate) în mixul generației 
mondiale.
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Cunoști steagul păcii? Este un steag cu dungi 
colorate.
Nu reprezintă o națiune, ci un mesaj. Ce spui 
dacă ai inventa un steag cu energie accesibilă 
tuturor?

De această dată nu sunt instrucțiuni: dă frâu liber creativității și  sensibilității și 
realizează un steag, care să transmită tuturor dreptul la energie.

• o foaie mare sau o bucată 
 de stofă albă 
•  markere, creioane 
 colorate, tempera, 
 pasteluri
•  decupaje de ziar, lipici 
 și foarfece, dacă vrei să 
 folosești tehnica de colaj 
•  un translator online 
 cum ar fi
 www.nicetranslator.com 
 sau 
 https://translate.google.it 
 pentru a traduce energia 
 în toate limbile lumii.

Ai nevoie de

Și acum în misiune.

Un steag 
pentru energie
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Viitorul pornește de aici
Fericire, bucurie, hrană și resurse pentru toți, spațiu verde, siguranță, 
sustenabilitate, inovație, posibilitate, speranță, dacă ar trebui să alegi 
3 cuvinte, pentru a comunica ideea ta de viitor, care ar fi? Societatea 
a evoluat așa de rapid în ultimele decenii, astfel că este dificil să ne 
imaginăm ce și cum vom face peste 20 sau 30 de ani: gândește-te 
la mijloacele de transport și de comunicare, la locurile de muncă și de 
studiu, la filierele hranei și ale energiei. În orice caz, viitorul planetei 
noastre constă în eficiența, integrarea cât mai bună a energiilor 
regenerabile și fosile, în asigurarea accesului la resurse, a întregii 
populații din lume.
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«Mi-am permis să modific această tastă» spuse 
profesorul «care, oricum, funcționează foarte bine, 
dar aveam nevoie… de o nouă viteză. Sunteți gata 
acum?»
«Pentru ce?» a întrebat, aproape în cor, clasa. 
Profesorul pufăie și dă din cap.
Apoi  îmi arată tasta ENTER.
«Trebuie să o apăs?» el dă din cap. Ceea ce urmează, 
depășește cu mult imaginația mea. Un vortex de 
lumină se proiectează de la tablă, în toată clasa, 
o tornadă orizontală, însoțită de un curent foarte 
puternic, care în câteva secunde ne trage pe toți 
înăuntru. Este întuneric total. Am ochii deschiși dar 
nu văd nimic. 
«Bine ați venit» spuse o voce feminină, care ajunge 
amplificată la urechile mele, de la un punct neprecizat. Lumini 
cu LED, în mii de culori se aprind dintr-o dată și văd unde mă aflu …

Și apoi?

Este rândul tău: 
imaginează-ți că pleci în 
momentul acesta și te întorci 
pe Pământ, peste 100 sau 200 
de ani: cum ți-l imaginezi? 
Pregătește-ți și rucsacul: 
ce porți? Poți alege doar 3 
lucruri.
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Te-ai gândit vreodată că... 

ai putea ține în mână avatar-ul 
prietenilor tăi?
Era ziua de 3 aprilie 1973, atunci când 
un inginer cu numele Martin Cooper a 
prezentat lumii un prim telefon celular: 
părea o cărămidă cu taste, cântărea 
aproape 1 kg și jumătate și avea o 
autonomie de jumătate de oră! 
Acum smartphone-ul se controlează prin 
voce sau atingere. Într-un viitor, nu așa 
îndepărtat, se prevede comunicarea prin 
holograme, cu avatare proiectate din 
telefon în picioare sau în palmă, sau cu 
tehnologie touchless, ori mișcând degetul, 
fără a atinge niciun ecran.
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În Spațiu s-a întâmplat ceva incredibil, 
ceva ce a început acum câțiva ani și în care 
oamenii de știință și cercetătorii au crezut 
până la final. Rosetta, sonda spațială a 
Agenției Spațiale Europene (ESA), a fost 
lansată acum 10 ani și, de atunci, a călătorit 
milioane de km în Sistemul Solar.  Dotată cu panouri fotovoltaice mari, atunci 
când s-a aflat prea departe de Soare pentru a le folosi, a intrat în hibernare, 
apoi s-a trezit. Din august 2014, a intrat în orbita cometei 67P Churyumov-
Gerasimenko, care se află la 500 de milioane de km de soare, și tocmai pe aceasta, 
în noiembrie, a lansat  Philae: robotul a aterizat pe cometă și a făcut o serie de 
analize, care ne vor ajuta să descoperim originile Universului.
Și acum ce ai de făcut: construiește propria Rosetta  și privește fotografiile >
https://www.flickr.com/photos/europeanspaceagency/

Accesează pagina ESA >  
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/07/
Build_a_Rosetta_model 
Imprimă modelul Rosetta. Îndoaie, lipește, montează sonda spațială. Acum, 
imaginează-ți călătoriile sale, modul în care produce energia necesară, care face 
să funcționeze instrumentele de la bord și pentru a comunica cu noi. Dacă vrei, 
inventează și construiește chiar și micul robot  Philae.

• un computer cu  
 conexiune la internet
•  o imprimantă în culori 
•  foarfecă
•  lipici.

Ai nevoie de

Și acum în misiune.

Călătorie în Spațiu
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Proiect
Enel
La Fabbrica

Concept design
Aleteia Communication

Paper Artist
Piccoli Dettagli per Aleteia

Tipărire
Drag Media Production Srl





Centrul de Coordonare PlayEnergy

Vă amintim că proiectul/proiectele trebuie trimise, până la data 
de  30 iunie 2015, prin poştă, la una din adresele: 

Centrul de Coordonare PlayEnergy, 
Bulevardul Ion Mihalache nr.41/43, corp A, sector 1, 

Bucureşti (pentru proiectele din Bucureşti /Ilfov /Giurgiu), 
Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 65/71, cod poștal 310169, 

Arad (pentru zona Banat), 
respectiv Str. Nicolae Iorga, nr. 89A, cod poștal 900587, 

Constanţa (pentru proiectele din zona Dobrogea).

Proiectele în format electronic (prezentări în power point, filmulețe, etc.) 
pot fi trimise pe e-mail la una din adresele: 

vnita@lafabbricaedu.eu  
(pentru profesorii din Bucureşti /Ilfov /Giurgiu - către prof. Veronica Niță), 

crus@lafabbricaedu.eu 
(pentru profesorii din Banat - către prof. Carmen Rus),  

adoicescu@lafabbricaedu.eu 
(pentru profesorii din Dobrogea - către prof. Angela Doicescu). 

Pentru informații suplimentare puteți scrie un e-mail coordonatoarei 
PlayEnergy din zona dumneavoastră, puteți trimite un fax la 037 287 33 42 
sau să transmiteți o solicitare la adresa de e-mail playenergy.ro@enel.com. 

Site-ul concursului: playenergy.enel.com

Împreună cu 


