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Szabadkai. Toți cei menționați au fost voluntari și stagiari în cadrul Secretariatului EKOenergy în 
vara anului 2014.

Traducere în română de către Cristina Tomac
Corectură de către Adriana Oprișa

Dacă doriți să utilizați această bandă desenată sau anumite părți din ea, vă rugăm să informați 
echipa EKOenergy la info@ekoenergy.org. Noi încurajăm distribuirea acestei benzi desenate. Nu 
sunt permise schimbări.

Puteți descărca această bandă desenată în peste 20 de limbi de pe adresa noastră web 
www.ekoenergy.org
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Să mergem, Doamnă Primar. 
avem o înțelegere. nu avem timP 

Pentru PreSuPuneri.
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nu fac PreSuPuneri. 
Doar SPun că mai 

mulți conSilieri Sunt 
intereSați De cealaltă 
ProPunere, a comPaniei 

SunBeam.

glumiți? 
foSSilia are PeSte 100 
De ani De exPeriență. 
chiar Poate cineva Să 
creaDă că Doar câteva 

turBine eoliene vor 
ProDuce cantitatea 

neceSară De 
electricitate?

Da, Dar știți, Domnule 
carBunculuS, lumea eSte Din ce în 
ce mai îngrijorată De … hmm, creD 
că știți … SchimBările climatice.

Să lăSăm Pălăvrăgeala. știți foarte 
Bine că centrala noaStră electrică 

va fi cea mai eficientă.

cu atât mai mult, Datorită 
noii noaStre inveStiții, vom 
Putea Să Scoatem Din uz una 

Dintre centralele mai mici și mai 
Puțin eficiente. eSte un lucru 
Bun Pentru Planetă, nu-i așa? 

Sunt De acorD, Domnule carBunculuS. 
înSă nu toți PriveSc lucrurile la fel. alegerile 

vor avea loc în mai Puțin De 18 luni și nu îmi 
Permit Să am nemulțumiri 
în rânDul alegătorilor.

chiar creDeți aSta îi 
îngrijorează Pe alegători? 

alegătorii vor electricitate. aSta ar 
treBui Să fie PreocuParea noaStră De Bază 

momentan.

oricum, nu fiți atât De PeSimiStă. 
SchimBările climatice nu au foSt o ProBlemă 

Până acum. hai Să rezolvăm ProBlema aSta cânD 
ajungem la ea. Puteți găSi vreo ProBlemă Pentru care 

știința nu a găSit o Soluție?

hmmm… cancer. 
Sărăcie. foame.
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haiDeți Doamnă Primar... 
ce vă Deranjează? ați avut 

o noaPte rea?

noi SPonSorizăm 
50 De evenimente și 

organizații Din oraș. 
nu vreți Să Se SchimBe 

Situația aSta, 
nu?

nu, Sigur că nu, 
Dar...

turBine eoliene? 
aSta le Place alegătorilor? 
oriunDe te uiți Să fie Doar 

urâțenii De turBine?
țineți minte: Dacă vom conStrui 
aceaStă centrală electrică, vom 
SPonSoriza multe alte Proiecte 

cu Banii câștigați. vă Promit.

ProBaBil că aveți DrePtate. 
Dar DumneavoaStră veți 

convinge oamenii Prin camPania 
ProPrie De comunicare.

nu vreau ProBleme.

nu veți regreta 
aceaStă Decizie, 
Doamnă Primar!

știu.
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Doamnă Primar, am 
terminat lucrul Pe ziua De azi. 

aș Putea Să Plec?

a foSt o zi infernală!

Doamnă Primar! avem Să DiScutăm 
lucruri imPortante! vă rugăm, 

Doamnă Primar!

nu acum, Sunt 
foarte ocuPată.

Bună! Se Pare… 
nu știu, ceva 

legat De centrala 
elecrtrică.

Bună, 
Sofia! ce-i cu 

agitația aSta?

Da, Sofia, 
Poți Să Pleci. creD

 că vom Pleca cu 
toții acaSă. 
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fff! Politicieni! 
nicioDată nu aScultă!

hai, maria, Să înaintăm 
Petiția.

„nu comBuStiBililor foSili! 
Da energiei regeneraBile!”

Schimarile 
climatice au loc. reSurSele 

neregenaraBile ne 
DiStrug Planeta!

Pentru ce eSte 
aceaStă Petiție, mai 

exact?

vrem Să le arătăm 
Politicienilor că 

foarte mulți cetățeni Sunt 
contra 

comBuStiBililor 
foSili.

Dacă nu 
foloSim cărBune, 

atunci ce?

Sunt multe 
alternative: energie Solară, 

eoliană… 
Suntem entru energia 

regeneraBilă!

nu Dorim ca 
foSSilia Să 

contruiaScă o 
centrală electrică 

aici. Semnați?

Dacă foSSilia 
oferă Doar energie 

neregeneragilă, 
cine orefă energie 

regeneraBilă?

Sunt mulți furnizori De 
energie regeneraBilă, așa 

ca SunBeam, care Poate 
conStrui turBine eoliene 

în lunca râului.
Deci DeSPre aSta 

vorBeau ei...
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vom citi ProSPectele. 
mulțumim și SucceS cu 

Petiția!

creD că voi 
merge acaSă. nu 
am chef De joc.

ah.. Bine, nici o 
ProBlemă.

nu Puteți avea încreDere în 
foSSilia, creDe-mă. ProPunerea celor 

De la SunBeam va 
fi mult mai Benefică 

Pentru oraș.

Dragă, nu uita că 
lucrezi Pentru ei. nu 

mușca mâna care te hrănește.

eu nu lucrez Pentru 
ei. agenția noaStră lucrează 

Pentru ei. SPer 
că am DrePtul Să SPun că 

nu-mi Plac.

tată, De ce nu ai 
aleS alt Proiect?

nu am aceaStă oPțiune, 
Draga mea.

foSSilia eSte cel 
mai Bun client al noStru 

și Plătește Bine.
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PENTRu TINE PENTRu MEDIu PENTRu VIITOR

Energie electrică generată de vânt, apă și soare pentru casa ta? Apasă aici

Află mai multe detalii despre energia electrică certificată de EKOenergy.

EKOenergy este o rețea alcătuită din 35 de organizații europene de mediu din aproape fiecare țară 
europeană.  Noi promovăm folosirea energie regenerabile și vrem să oferim consumatorilor oportunitatea 
să facă mai multe economii.

EKOenergy este de asemenea unica etichetă ecologică 
pan-europeană pentru electricitate. EKOenergy este 
energie regenerabilă. În afară de aceasta, EKOenergy este 
produsă de centrale electrice care îndeplinesc criteriile de 
durabilitate stabilite de rețeaua EKOenergy.

Află mai multe detalii despre energia 
ecologică și schimbările climatice >>

Află mai multe despre Fondul Climatic >>

SunBeam

Acasă Despre noi Eticheta ecologică Cum să cumperi EKOenergy

caut informații 
DeSPre ei… Privește...

ai auzit vreoDată De SunBeam?

ai auzit vreoDată 
De eKoenergy?

nu. acceSează Site-ul lor. 
uau! e traDuS în 

30 De limBi!

„fiinD conSumator 
euroPean, Poți Să îți alegi 

Singur furnizorul De energie 
electrică și tiPul energiei 

care-ți Place mai mult.”

nici nu știam 
că Sunt atât De mulți 

furnizori. De Parcă nu mai 
exiSta nimeni în afară De 

foSSilia.

EKOenergy Eticheta ecologică pentru electricitate
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Pentru fiecare MWh de energie 
hidroelectrică, cel puțin 10 cenți 
sunt donați pentru Fondul de 
Mediu EKOenergy. Acești bani 
sunt folosiți pentru finanțarea 
proiectelor de restaurare a 
râurilor. 

Află mai multe detalii →

...hei, uitați-vă aici! 
„fonDul De meDiu eKoenergy” 

ce mai Poate fi și aSta? Fondul de Mediu EKOenergy

mai fac altceva tiPii De 
la eKoenergy?

Se Pare că au StaBilit criterii 
ecologice Pentru centralele 

electrice. citiți aici. 

au criterii De eficiență 
Pentru centralele 

electrice Pe BiomaSă 
și chiar excluD unele 

tiPuri De BiomaSă, SPre 
exemPlu cele care 

Pot fi foloSite 
ca hrană.

ce-ar fi Să ne SchimBăm 
contractul? Banii noștri 

vor fi foloSiți Pentru ceva 
ce într-aDevăr contează.

Sofia, aPaSă Pe Butonul 
„cum Să cumPeri eKoenergy”!
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Fondul de Mediu EKOenergy

Bună, Sofia! te Simți mai 
Bine aStăzi?

oarecum. aș vrea Să 
vorBeSc ceva cu voi. e 

foarte imPortant.

mai imPortant Decât 
antrenamentul noStru? 

echiPa Băieților are un meci 
Duminica ce vine.

cu Siguranță. ați auzit DeSPre centrala 
electrică Pe care vor S-o conStruiaScă?

aDică cea Din lunca râului?

Da, acum Se DeciDe 
ce fel De centrală 

electrică va fi conStruită 
acolo.

m-am gânDit ieri toată ziua 
la aSta și creD că Putem face 
ceva ca Să SuSținem iDeea cu 

cu 
turBinele eoliene.

De ce vrei Să DiScutăm DeSPre aSta acum? 
Suntem aici Pentru a juca.

nu vreau Să PierD meciul De 
Duminică Din cauza Plângerilor tale!
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nu eSte vorBa DeSPre 
Plângerile mele, Sunt Deja mulți 

activiști care Sunt Pentru 
centrala eoliana.

laS-o Baltă, 
Sofia. centrală 

eoliană… hahaha! 
nicioDată nu va 

funcționa…

cu Siguranță știți 
cu toții DeSPre încălzirea 

gloBală și SchimBările 
climatice. energia ecologică 

Poate Să ne 
ajute Să oPrim 
aceSte ProceSe.

și De ce nu? în câteva 
țări  ele furnizează mai 
mult De 20% Din energia 

electrică.  și ăSta-i 
Doar încePutul.

Sofia, Sunt niște ProStii 
năScocite De hiPioți care 
vor Să trăim ca oamenii 

Peșterilor.

...Stai un Pic, foSSilia 
eSte SPonSorul 

noStru, nu-i așa?

Da. De ce 
întreBi?

Dacă vor câștiga ei mai mult, Poate 
avem și noi De câștigat mai mult!

De ce… lăSăm 
SuBiectul.

vorBeSc DeSPre 
PoSiBilitatea 

De a alege. Pur și 
SimPlu gânDiți-

vă la aSta.
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toată treaBa aSta e Bună, 
Sofia, Dar ce Putem noi Să facem? zic că 

e treaBa conSiliului 
Să DeciDă.

aș alege și eu energia 
ecologică, Dar nu creD că 

ne va întreBa 
cineva ce Dorim noi.

iată De ce am SPuS că e 
StuPiD Să DiScutăm 

aStfel De lucruri. Să jucăm, 
avem lucruri 

mai imPortante.

Poate 
într-aDevăr 

Putem Să 
SchimBăm 

ceva...

Sofia, tu lucrezi la 
Primărie, nu-i așa? ai 
încercat Să DiScuți 

DeSPre aceaSta cu ei?

încă nu. am vrut 
Să mă informez mai 

întâi.
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Doamnă Primar, 
Putem DiScuta 

un Pic?

… nu acum, Sunt 
ocuPată.

știu, Dar… totuși 
SPer că orașul va 

oPta Pentru energia 
ecologică...

fără ca Să vreau am auzit 
DiScuția DumneavoaStră cu 

Dl. carBunculuS.

nu-i treaBa 
ta, Sofia.

orașul noStru Deja face multe, 
Sofia. am introDuS recent coșurile 
Pentru Deșeuri reciclate. nu Putem 

rezolva toate ProBlemele lumii.

într-aDevăr, 
energia ecologică 

eSte o cauză noBilă, 
Dar.. nu eSte totul 

atât De SimPlu.

De ce nu?

Deoarece nu tot timPul Bate 
vântul, Sofia… Dar orașul 

noStru are nevoie De multă 
energie...

Păi Dacă nu 
vom oPta Pentru 

energie ecologică...

ești Prea tânără 
ca Să înțelegi.

energia electrică 
Poate fi viitorul, Sofia… 

Dar nu eSte Prezentul.
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WoW… nu am 
crezut că vei fi 
atât De tânără

haha! Sunt voluntară la 
eKoenergy. BucuroaSă De cunoștință, 

Sofia. ai SPuS că 
ai niște întreBări Pentru noi.

Dacă vrei Să cumPeri energie electrică ecologică, treBuie 
Să o ceri De la furnizorul tău. ei aDuc garanții De origine 

Pentru a DoveDi că ProDuc DeStulă energie ecologică 
Pentru a-ți acoPeri cheltuielile.

Da. Statul le oferă furnizorilor un certificat, 
numit „garanție De origine”, Pentru fiecare 
mWh De energie electrică ecologică Pe care 

o ProDuc. furnizorii De energie electrică Pot 
Să vânDă energie ecologică atâta timP cât 

au garanții De origine.

Dacă furnizorii De enrgie electrică DoreSc Să 
vânDă mai multă energie ecologică, ei Pot cumPăra 

certificate De la alți furnizori De 
energie ecologică. Dar în orice caz: fiecare 

certificat Poate fi foloSit o Singură Dată. Poți găSi 
mai multe informații Pe Site-ul noStru.

eu ParticiP la Sev, Serviciul euroPean De 
voluntariat. eSte un Program al ue care 

Permite tinerilor Să Plece PeSte hotare și 
Să fie voluntari în caDrul Diferitor ong-uri. 

eKoenergy eSte gazDă Pentru voluntari 
Din Diferite țări.

cineva mi-a SPuS că nu eSte PoSiBil Să știi Dacă 
energia electrică Din Priza ta eSte într-aDevăr ecologică. 

cum Poți Să afli?

garanții De 
origine?

SuPer, 
mulțumeSc!

aProPo.. la ce te refereai cânD 
ai SPuS că ești voluntar la 
eKoenergy? Sunt curioaSă.

și toate aceStea le fac ei? uau!
ah, Da, mai am niște întreBări cu 

Privire la fonDul climatic...
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Sofia! am Primit 
meSajul tău. Deci, 
nu a ieșit nimic 

cu Primarul?

ți-am SPuS că e 
nașPa iDeea.

nu am Putut Să-i arăt 
nimic. creD că e timPul Să încerc 

o altă Strategie.

vorBeai DeSPre 
o Petiție.

una ca a 
hiPioților 
ăia Proști?

crezi că niște 
mâzgăleli vor 

ajuta?

Da. Dar cel mai mult vreau ca oamenii 
Să știe că Sunt mai multe oPțiuni.

Da, Dar Suntem un cluB De fotBal, 
nu un cluB Pentru Salvarea lumii. vezi 

unDeva Pe Pereți Sloganuri De gen 
”Puterea e în flori”?

am Putea face 
Pliante. Sau PoStere. eu 
Pot Să afișez câteva la 
mine la univerSitate.

nu Suntem legați De foSSilia Pe viață. treBuie 
Să infomăm cât mai mulți oameni. Poate măcar o 

Parte Din energia Pe care o foloSim va fi 
SchimBată Pe cea regeneraBilă.

laS-o mai moale. 
Suntem Prieteni,  nu-i 

așa? De ce nu Putem 
Să mai facem ceva 

îmPreună în afară De a 
juca  fotBal?

nu am timP 
De PierDut 

cu camPaniile 
voaStre hiPioate. 

închiriați altă 
încăPere Pentru 

aSta.

De ce-ți PaSă? Doar nu 
foloSim Banii cluBului Pentru 

a finanța activitățile.

riScăm Să 
PierDem SPonSorul.
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crezi…?
DeSigur. cum ne 

vom Putea Permite un 
teren Bine întreținut, 
echiPament, un cluB cu 

aer conDiționat…?

Poate nici nu avem 
nevoie De atâția Bani. cine 

foloSește aerul conDiționat? și 
Pentru ce ne treBuie 
echiPament nou în 

fiecare Sezon?

De ce nu?

noi nu vom 
ProteSta în numele 

cluBului. nu vor retrage 
SPonSorizarea!

nu fi atât De naivă, Sofia. Dacă 
majoritatea Dintre 

voi ParticiPă la aceaStă 
camPanie StuPiDă, ei vor afla. De 

ce ne-ar mai SPonSoriza?

vorBești SerioS? 
cine le va SPune?

echiPa Băieților eSte Pe 
Punctul De a merge la camPionatul 

regional. nu vom PierDe aceaStă șanSă 
Din cauza ta.
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iDioți! Baftă! 
veți regreta.

Să SPerăm, 
totuși, că 

temerile lui 
marc nu Se vor 

aDeveri...

și chiar Dacă foSSilia 
nu ne va SPonSoriza, vom găSi 
Pe altcineva. nu avem nevoie 

De foarte mulți Bani. vom 
continua Să jucăm.

Putem, în 
Sfârșit, Să încePem 

antrenamentul?
linișteSte-te, marc, 

vom juca… ca Să câștigi 
mai ai nevoie și De SPirit 

De echiPă, nu Doar De 
antrenamente.

ce va fi cu 
camPionatul...

victoria 
noaStră în aceaStă 
comPetiție DePinDe 

De noi, nu De ei...

vom veDea...
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îmi Place 
aceSt Plan Pentru 

Pliante.

crezi că „Da! Pentru 
energia verDe!” eSte 

Suficient De Bun?

Poate găSim ceva 
mai încurajator. 
mi Se Pare Puțin 

cam SimPlu. vrem Să 
fie SimPlu și 
clar Pentru 

toți.

le vom îmPărți 
încePătorilor, 
țineți minte.

BiBlioteca a 
accePtat Să fie gazDa 

forumului noStru 
PuBlic!

a rămaS Doar o lună. vom avea DeStul timP 
Pentru a face PuBlicitate?

voi avea eu grijă 
De PuBlicitate. tu 
ar treBui Să Scrii 

Prezentarea, Sofia.

nu… nu am 
Planificat Să 

vorBeSc...

tu ești PerSoana Potrivită, 
Sofia. ne-ai convinS Deja Pe noi toți! 

Sunt Sigur că Prezentarea ta va fi 
excelentă.
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Domnule, Semnați Petiția 
noaStră Pentru conStruirea unei ferme 

eoliene!
ProBaBil că eSte același 

gruP care au trimiS emailuri ce 
SPuneau Să trecem la 

energie verDe.

Da, le-am Primit cu toții. am mai citit 
o Dată ProPunerea Din Partea comPaniei 

SunBeam. Sună mai Bine Decât îmi 
aDuceam aminte.

hei, Dave, 
nu vrei Să 
citești? 

aceSte ProStii 
ecologice? nu 

am timP.

nu eSte atât De rău. 
ar fi Bine Să acceSezi Site-

ul lor. Se Pare că... vezi că Dacă nu 
ești atent Devii 
imeDiat hiPiot.
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ce Se va întâmPla 
atunci cânD nu va fi 

vânt Sau Soare?
Sunt și alte SurSe De 

energie regeneraBilă, așa 
ca hiDroenergia și BiomaSa, 

care Sunt aProaPe mereu 
DiSPoniBile. tehnologia 

Stocării energiei De 
aSemena ProgreSează.

am citit că aceSte 
turBine omoară 
DeSeori PăSări.

clăDirile și traficul omoară 
mai multe PăSări Decât turBinile eoliene, 

Să nu mai zicem De De SchimBările 
climatice... 

mai DePinDe și De amPlaSare. 
eticheta eKoenergy ia aSta 

în conSiDerare.

nu eSte mai ScumPă 
energia eoliană? 

vor crește facturile 
noaStre?

Deja nu mai 
eSte aDevărat că 

energia regeneraBilă 
eSte mai ScumPă. 

Dacă termocentralele ar Plăti
 o taxă corectă Pentru Poluarea 

care o cauzează, energia regeneraBilă ar fi 
mult mai ieftină Decât energia foSilă. în 

afară De aceaSta, vântul 
eSte o reSurSă nelimitată,
SPre DeoSeBire De cărBuni.              

haiDeți Să 
arDem gunoiul 
Din oraș! eSte 
regeneraBil, 

nu-i așa?

ce-ar fi Dacă 
mi-aș cumPăra 
Singur niște 

Panouri 
Solare?

vorBiți 
Pe rânD, 
vă rog! Păi vorBeați De eKoenergy. 

Pot ei Să conStruiaScă turBine 
Pentru noi?

eKoenergy eSte 
eticheta care garantează că 

energia eSte verDe. 
SunBeam va conStrui 

turBinele. 

nimeni nu eSte oBligat Să 
cumPere energie De la ei: alegerea 

eSte a voaStră.

Da, D-Stră 
Din Partea 

DreaPtă.

Dacă vom alege 
energia eoliană, aerul 

Din oraș va 
fi mai curat?

21



Ați avut dreptate. 

Trebuie să 
urmărim ce 

face această 
fată.

CARBUNCULUS

în ciuDa vârStei tale, 
ai vorBit foarte Bine!     

vă 
mulțumeSc, Dl 

BarBu. treBuie Să 
recunoSc 

că am avut 
emoții.

ai Dori Să vorBești la 
raDio DeSPre aceaSta? avem o 
emiSiune, în fiecare vineri...

Da! 
îmi Place 

iDeea!

le voi lăSa Pe tejghea. Sunt 
Sigur că unii cumPărători le 

vor citi.     

To :
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Am trecut la
 EKOenergy

hmm...Bine, Da, 
treBuie Să mai 
DiScutăm...Dar...    

uitați-vă la toate aceSte 
afaceri care trec la energie verDe! eSte 

o șanSă Bună Pentru oraș și Pentru 
PartiDul noStru...

Se Pare că oamenii iși 
DoreSc aceaSta.

timP De Două luni ei au 
colectat PeSte 5000 De Semnături, 

cerânD ca SunBeam Să ia 
contractul Din lunca râului.

Doamne.. 
treBuie Să 

conSiDerăm 
și Dorințele 
orășenilor. 

Poate organizăm
 o șeDință SăPtămâna 

viitoare Să DiScutăm DeSPre 
licitația centralei?
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fata aia! 

totul  e Din 
cauza  ei!

nimeni nu auzit 
Până acum De eKoenergy și 

nimeni nu știa De 
SunBeam. și acum, 

Din cauza ei...

câte contracte am 
PierDut Deja?

...Dacă vor ScăPă De 
liDer, Poate că 

întreaga mișcare 
Se va DiStruge. 

încetul, Dar Sigur.

Dar cum? 
Se Pare că eSte PoPulară. 
ea a convinS cluBul De 

fotBal și aProaPe a convinS-o Pe 
Doamna Primar...

… tatăl ei lucrează 
la camPania noaStră 

PuBlicitară. mama eSte 
șomeră...

ah, Da? 
și De ce 

aflu aceSte 
Detalii aBia 

acum?

aProaPe 50 De 
afaceri au renunțat...

în PluS, 
Doamna Primar 
ne laSă Baltă!
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mă Scuzați un 
minut. luați o 

Pauză.

… el eSte unul 
Din angajații 

PrinciPali...

… Da, Dar…

Dl carBunculuS! cu ce vă 
Pot ajuta?

.. eSte o Sumă 
conSiDeraBilă.

… Să veDem ce 
Pot Să fac...

… cu cât mai rePeDe, cu 
atât mai Bine. ziS și 

făcut, Dl carBunculuS.

a foSt mai ușor Decât 
am crezut. rachel, ocuPă-te 

De aceSt tranSfer.

Bani Bine cheltuiți, 
Dl carBunculluS.

acum treBuie Să 
aPar într-o emiSiune, 

eSte timPul Să reParăm 
rePutația comPaniei 

noaStre.

te va coSta mult, 
Dacă nu va fi așa. 

și treci înaPoi la 
muncă. aBia aștePt Să auD 

niște vești Bune.
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tată! echiPa noaStră a 
câștigat meciul aStăzi! 

Suntem gata Să mergem la 
camPionatul regional!

ma Bucur, 
Dragă...

arăți 
oBoSit...

Sunt… mi-am 
PierDul joB-ul.

a… aStăzi? 
cum? De ce?

au numit-o 
„reStructurare”... 
treBuie Să facă 
oPerațiile mai 

„eficiente”

nu Pot Să înțeleg!
 tu ești unul Din cei 

mai Buni.. De ce au 
ProceDat așa...

e Din cauza lui.

ei, hai Sofia, nu 
eSte el așa De… rău...

invitatul De aStăzi eSte Dl 
carBunculuS! Dl carBunculuS, ce creDeți 

DeSPre camPania Pentru eKoenergy?

creD că eSte aBSolut SuPraevaluată. noi 
Suntem exPerți în ProDucerea energiei 

electrice și Dacă turBinele eoliene ar fi foSt 
eficiente, le-am fi foloSit De mult timP. Din 
Păcate aStăzi foarte multă lume exagerează 

cu Protecția meDiului.
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foSSilia eSte cea mai Bună alegere Pentru orașul 
noStru. cărBune curat, eficient și Sigur, mai Bine 

Decât…

e Din cauza lui, tată. 
foSillia își PierDe rePutația, 

Primarul a accePtat Să organizeze o 
nouă întrunire cu conSilierii Pentru 

a DeciDe cine va lua 
contractul Din lunca râului.

SunBeam va oBține contractul, și 
în afară De aceaSta, majoritatea 

orășenilor ne SuSțin. ai văzut câte 
comPanii și magazine au trecut recent 

la eKoenergy?

...și tu, Dragă, ești De 
Bază în mișcarea aSta. totuși 

nu Pot Să creD că m-au
conceDiat Din cauza aSta.    

increDiBil. și ce ne facem 
acum? treBuie Să lăSați 

treaBa aSta, amânDoi. nu 
merită.

mamă! Dacă foloSeSc 
metoDe necinStite, vom luPta 

mai încrezători! treBuie Să 
luPtăm încă mai mult Dacă Sunt 

atât De răi!

cu atât mai mult, Dacă e 
Decizia celor De la foSSilia 

nu o Să-mi PrimeSc înaPoi 
joB-ul. o Să-mi găSeSc altul. 
cum ai SPuS și tu, Sunt unul 

Dintre cei mai Buni.    

cine eSte Sofia, liDerul 
mișcării Pentru energie 

verDe De la noi Din oraș? ce 
ScoPuri are?

va avea curajul Să 
vorBeaScă în fața 

camerelor?
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chiar Sunt 
invitată la un talK 

ShoW!

am Primit un telefon. 
ShoW-ul e SăPtămâna 

viitoare. nu Sunt 
Pregătită!

gânDește-te că eSte un examen. 
cu Siguranță ești gata. în ultima vreme 

vorBești Doar DeSPre eKoenergy și 
reSurSele regeneraBile.

Stiu, Dar nu eSte 
la fel! o mulțime De 

oameni vor Privi aceSt 
ShoW și mulți Dintre ei vor 

fi Pentru foSSilia. Dacă 
o Dau în Bară?

aScultă, eSte unica 
șanSă Să fim auziți 

De toți. ești 
faimoaSă, Sofia! și… tata și-a 

PierDut joB-ul Din 
cauza aSta.

te vom ajuta. 
Să Pregătim niște 
argumente, eu voi 

fi gazDa. 

Sofia, nu ești 
Prea tânără Să te 

îngrijorezi De 
centralele electrice?! 
Pentru ce faci aSta?
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eu Sunt cea care are De Suferit 
mai mult Din cauza SchimBărilor 
climatice, Pentru că Sunt tânără. 

eSte vorBa 
DeSPre viitorul meu.

nu crezi că ar fi  mai Bine 
Să te concentrezi aSuPra 

StuDiilor?

ProBaBil că voi 
merge la facultate 

anul viitor, Dar creD cu 
aDevărat în 

energia verDe și în 
eKoenergy.

și nu eSte ceva ce ar fi 
mai Puțin imPortant Decât 

ScoPurile mele PerSonale, Sau 
ce ar Putea fi amânat DuPă 

facultate.

trecerea la energia DuraBilă eSte un PaS 
imPortant Dacă vrem Să Salvăm Planeta. 

treBuie Să acționăm acum.

crezi cu aDevărat că 
energia verDe va Salva 
Planeta? nu Sunt alte 

oPțiuni?

treBuie Să ne SchimBăm 
și moDul De viață… Să 
conSumăm mai Puțină 
carne și Să Petrecem 

vacanța mai aProaPe De 
caSă.

totuși, energia regeneraBilă eSte 
eSențială. Dacă nu vom trece la 

energie regeneraBilă, ProBlemele 
legate De SchimBările climatice nu 

vor fi Soluționate.

energia verDe 
eSte Doar 
o Parte a 

Soluției. avem 
nevoie și De 

eficiență 
energetică.
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Sofia, ai DeciS Să Promovezi 
în Primul rânD furnizorii care 

vânD eKoenergy.

totul a încePut De la Promovarea 
energiei eoliene la nivel local, înSă am 
înțeleS că Putem cu aDevărat Să facem 
SchimBări Dacă vom fi Parte a mișcării 

eKoenergy.

ce vreai Să 
SPui cu aSta?

atunci cânD cumPărați energie electrică De la un 
furnizor De eKoenergy, o Parte Din Bani Sunt foloSiți 

Pentru Proiecte De Protecție a meDiului.

înSeamnă că faci o faPtă Bună Prin 
Procurarea aceStei energii. Dar cum 

Se face aSta în Practică?

De aSemenea, aPreciem 
faPtul că Banii câștigați 

De Pe vânzările De 
eKoenergy Sunt foloSiți 

Pentru Protecția meDiului.

ei finanțează alte aSociații, 
cu exPeriență 

în aceSt Domeniu.

 recent au SPonSorizat 
ong-ul oiKoS Pentru a aSigura unei 

școli Din tanzania 
energie Solară. 
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Doar îmPreună Putem Să 
contruim un viitor DuraBil. 

iată De ce camPania noaStră Se 
Bazează Pe informație.

îmPreună Putem totul.

Se Pare că își atinge 
ScoPul camPania voaStră. 

conform știrilor, Primarul 
și conSilierii au organizat 

câteva întruniri. Se mai 
DiScută încă ce va fi 

conStruit în lunca râului.

te-ai gânDit ce Se va 
întâmPla cu angajații De 

la foSSilia? își vor PierDe 
locurile De muncă? 

vor fi create multe 
locuri De muncă în 

Domeniul energiei verzi. luânD 
în conSiDerare 

faPtul că trecerea la 
energia regeneraBilă nu Se 
ProDuce PeSte noaPte, avem 

DeStul timP Pentru a Pregăti 
muncitorii.

vrem Să oferim 
oamenilor șanSa De a alege 

și De a face 
Primii Pași SPre 

energia DuraBilă.

ScoPuri minunate. 
crezi că vor fi 

realizate?

cum Poți alege, Dacă nu știi ce 
oPțiuni exiStă? energia electrică verDe 

eSte SuBeStimată și 
ScoPul noStru eSte Să o 

Promovăm.
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cu Privire la evaluarea 
ProPunerilor De contrucție a 
centralei electrice în lunca 

râului.

avem Două oferte: 
foSSilia ProPune 
conStruirea unei 
termocentrale și 

SunBeam ProPune o 
fermă eoliană.

votarea S-a 
terminat. cu 70 la Sută De 

voturi, SunBeam va 
oBține contractul.
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au trecut Doar Doi ani 
și, vai, ce mult S-au 
SchimBat lucrurile.

inStalarea turBinelor 
eoliene a foSt o 

iDee grozavă Pentru 
oraș. graDul De 

conștientizare a 
SchimBărilor climatice 

crește.

foSSilia nu mai eSte cea mai 
influentă comPanie Din oraș. 

vezi reclamele la SunBeam? 
Sunt făcute De tatăl meu. 

eKoenergy Se 
Dezvoltă. acum au 

45 De noi furnizori 
care colaBorează 

cu ei.

lucrez cu mulți alți tineri ca 
voluntară Pentru ei. încePem Să 

finanțăm trei Proiecte De Protecție 
a meDiului cu Banii câștigați Din 

vinDerea energiei regeneraBile.

viitorul verDe nu 
a foSt nicoDată atât 

De aProaPe.
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Ce pot face eu?

Încălzirea globală este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în prezent. Rezultatele 
indicate în raporturile cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră sunt din ce în ce mai alarmante. 
unica veste bună este că știm cum să prevenim aceste schimbări climatice dramatice. Din punct de 
vedere economic și tehnic este posibil să trăim pe o singură planetă.

Din păcate, foarte puțini dintre cei ce au putere de decizie privesc problema cu seriozitate. Ei vin 
doar cu soluții învechite sau pe termen scurt. Din fericire sunt din ce în ce mai mult persoane ca 
Sofia: persoane care nu așteaptă acorduri climatice internaționale ambițioase, ci acționează.

Acțiunile individuale nu sunt inutile. Acestea sunt marca unui grup de persoane în creștere care 
cred că aceasta este calea spre viitor. Și acest grup nu va rămâne neobservat de politicienii care 
vor să câștige alegerile în viitorul apropiat. Nici de afacerile care-și vor vinde produsele în anii 2020 
și 2030. În afară de aceasta, aceste acțiuni sunt absolut benefice pentru viața noastră de zi cu zi: 
protejând planeta poți să economisești mulți bani și să-ți îmbunătățești sănătatea.

acasă

1.  Treceți la EKOenergy. Nu numai că este cea 
mai bună metodă de a vă asigura că contractul 
dumneavoastră va aduce schimbări pozitive, ci 
este și un semn clar și pentru producători, și pentru 
politicieni că tu crezi în energia 100% regenerabilă.

Vizitați www.ekoenergy.org > Cum să cumperi 
EKOenergy

2.  Folosiți surse regenerabile pentru sistemele de 
încălzire și răcire, cum ar fi biogazul sau pompele 
de căldură care funcționează pe bază de energie 
electrică regenerabilă.

3.    Măsurați-vă consumul și costurile de energie, 
și economisiți  prin:
- Verificarea eficienței energetice a casei înainte 
de cumpărare sau închiriere
- Izolarea casei
- Spălarea mașinelor pline de rufe și uscarea 
rufelor în aer liber
- Economisirea consumului de apă, în special al 
celei calde
- Procurarea dispozitivelor electrice cele mai 
eficiente din punct de vedere energetic și de- 
conectarea acestora când nu sunt folosite
- Pregătirea mâncării sub capac și plasarea 
acesteia în frigider doar după ce se răcește.
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afară

4.  Evitați să folosiți mașina. Mersul pe jos și pe bicicletă sunt alternative bune și sănătoase. Dacă 
transportul public nu este o opțiune potrivită, încercați să luați o mașină de ocazie: este o metodă 
bună de a economisi banii, de a polua mai puțin și de a vă face prieteni noi.

5.  Nu este necesar ca vacanțele să fie petrecute foarte departe ca să fie frumoase. Evitați să zburați 
cu avionul; traficul aerian este o sursă de emitere a gazului cu efect de seră.

mâncați inteligent

6.  Producerea și transportarea mâncării duc la emisii mari de gaze cu efect de seră. Pentru a 
micșora concentrația de carbon puteți să:
- Reduceți consumul de carne și de produse lactate;
- Procurați produse locale, sezoniere;
- Procurați produse alimentare organice;    
- Încercați să nu cumpărați mai mult decât mâncați. Pentru început puteți să țineți evidența a cât de 
multă mâncare aruncați.

ajutați-i pe cei care vor să vă apere 
valorile

10.  Votați pentru candidați care au proiecte de 
protejare a mediului și susțineți organizațiile care 
lucrează pentru schimbările climatice, drepturile 
omului, planificarea familiei...

Puteți găsi mai multe informații

pe site-ul Acțiunea Climatică a uE: 
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_
ro.htm

Reduceți, Reutilizați, Reciclați

7.  Aveți grijă de lucrurile voastre. Cu cât mai mult 
folosiți aceleași lucruri, cu atât mai puține deșeuri 
vor fi și vom avea nevoie de mai puțină energie 
pentru a produce lucruri noi.

8.  Cumpărați produse utilizate, produse calitative 
și produse care nu sunt împachetate dacă nu e 
nevoie.

9.  Dăruți cadouri folositoare. Milioane de cadouri 
sunt aruncate fără a fi folosite. Ați putea dărui un 
bilet la teatru, să oferiți un masaj sau chiar să vă 
implicați prietenul într-un proiect local legat de 
grădinărit.
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Omnipotenta Fossilia planifi că să construiască o noua termocentrală în lunca râului. 
Dar există și un concurent: SunBeam vrea să construiască în schimb o centrală 
eoliană. Propunerile ce vin din partea SunBeam capătă un succes deosebit atunci 
când Sofi a și prietenii ei încep o campanie de promovare a energiei regenerabile. 

Sofi a descoperă apoi că acesta nu este doar responsabilitatea politicienilor. Pe 
piața deschisă, consumatorii pot alege ce companie să susțină și ce fel de energie 
electrică să cumpere. După ce afl ă aceste lucruri, Sofi a inițiază campania „Treceți la 
EKOenergy”.

„Vorbesc despre posibilitatea de a alege. 
Pur și simplu gândiți-vă la asta.”


